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সম্পাদকের নিবেদন 
পণ্ডিত তারাশঙ্কর প্রণীত কাদস্বরী বাংল! ভাষার একখানি উপাঁদের 

গ্রন্থ । ইহ! যে সমক্ষে প্রথম বিরচিত হয়, তখনকার রচনারীতি হইতে 

বর্তমান রচনাক্বীতি বছ পরিমাণে পরিবর্তিত হুইয়াছে। ম্বতরাং আধুনিক 
রুচিসঙ্গত করিবার জন্ত গ্রাচীন রচনার স্থানে স্থানে অল্প স্ব পরিবর্তন 
॥রিতে হইয়াছে। 

সংস্কৃত কাদগ্্রীর প্রধান দৌনধধ্য তাহার বর্ণচিতে ; কারন 
'তুলনায় গল্লাংশ অতি অকিঞ্চিৎকর। পণ্ডিত তারাশসবর সংস্কৃত কাছস্বরীর 
আসল সৌনার্য্য ত্যাগ করিয়া শুধু গল্পটি মাত্র ভাষাস্তরিত করিয়াছিলেন। 
আমর! সেই অভাব সম্পূরণ করিবার জন্য মুলের প্রায় সকল বর্ণচিত্রগুলি 
গল্পের সহিত সংযোজিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি । ইহাতে বহুস্থান পরি- 
বর্ধিত ও পরিবর্জিত করিতে হইয়াছে । পঞ্ডিত তারাশঙ্কর প্রণীত গল্পের 

কঙ্কালমাত্র অবলম্বন করিয়া তাহাকে নৃতন আকারে গঠন কর! হইয়াছে। 

ঠরাং এই গ্রস্থকে ষম্পূর্ণ নৃতন গ্রন্থ বলিলেও বলা যাইতে পারে। 

সংস্কৃত কাদস্বরী বাণভট্ট বিরচিত। . তিনি পূর্বভাগ মাত্র রচন! 
করিয়াই পরলোক গমন করেন । তৎপরে তাহার পুত্র পুস্তক খানিকে সম্পূর্ণ 
করেন। সংস্কৃত গ্রন্থে পূর্বভাগ ও উত্তরভাগেরৃ, রচনার মধ্যে বিষম প্রভেদ। 

দেখা বায়। পুত্র চেষ্টা করিয়াও পিতার সূমকন্ষু হইতে পান্গেন নাই। 
সেইরূপ আমাদের রচনাও হয়ত প্রাচীন রচনার সহিত বেশ খাপ খায় 

নাই। তথাপি সুধীসমাজ উদ্দেশ্য বিচার করিয়! এই সংস্করণের আঘর 

করিলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব। 

কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় অন্গ্রহ করিয়া হার 

পকাদমবী চিত” নামক পরম উপাদের সনদ সবপং পরিবর্তিত করি! এই 
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সংস্করণের তৃমিকাগ্বরূপ ব্যবহার করিতে অনুমতি দিয়াছেন। এবং 
ভারতের অন্যতম প্রধান চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় 
মহাশয় তাহার ছুইখানি চিত্রের প্রতিলিপি এই পুস্তকে বাবহার় করিতে 
অন্ধুমাত দিঘ্াছেন। এজন আমর তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞত| গ্রকাশ 
ফরিতেছি। 



ভূমিকা 
॥ প্রাচীন ভারতবর্ষের অনেক বিষয়ে অসামান্ততা ছিল সন্দেহ নাই। 

দেশে নগর হইতে সভ্যতার স্থষ্টি, আমাদের দেশে অরণ্য হইতে ; 

নভূষণ প্র্ব্যের গৌরব সর্বত্রই আছে, আর বিবলন নিতৃিশ 

উক্ষাচর্যোর গৌরব ভারতবর্ষেরই ; মন্থান্ত দেশ ধর্মমবিশ্বাসে শান্ত্রের অধীন, 

আহার বিহার আচারে স্বাধীন; ভারতবর্ষ বিশ্বাসে বদ্ধনহীন, আহার 

বিহার আচারে সর্বতোভাবে শাস্ত্রের অন্থগত। এমন অনেক দৃষ্টান্ত 

দ্বার দেখান যাইতে পারে সাধারণ নানবপ্রক্কৃতি হইতে ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি 

অনেক বিষয়ে স্বতন্ব। নেই অপানান্ততার আর একটি লক্ষণ এই ঘেখ! 
যায় যে, পৃথিবীর প্রায় সকল জাতিই গল্প শুনিতে ভাল বাসে; কিন্ত 

কেবল প্রাচীন ভারতবর্ষেই গল্প শুনিতে কোন ওৎনুক্য ছিল না। সকল 

সভ্যদেশই আপন সাহিত্যে ইতিহান, জীবনী ও উপন্তাস আগ্রহের সহিত 

সঞ্চদ্ধ করিয়া! থাকে--ভারতবর্ষীয় সাহিত্যে তাহার চিহ্ন দেখ! যায় ন) 

যদি বা ভারতপাহিত্যে ইতিহাস, উপন্তান থাকে, তাহার মধ্যে আ 

নীড। বর্ণনা, তত্বালোচন! ও অবান্তর প্রসজে তাহার গল্প প্রবাহ পু 

পদদেটখগ্ডিত হইলেও প্রশান্ত ভারতবর্ষের ধৈরধচযুতি দেখা যায় না । একি 
মূল কাব্যের অঙ্গ, না প্রন্গিপ্ত, দে আলোচনা নিশ্ষল ; কারণ প্রক্ষেপ 
সহা করিবার লোক ন! থাকিলে প্রক্ষিণ্ত টিকিতে পারেনা । পর্বতশুজ 

হইতে নদী বদ্দি বা শৈবাপ বহন করিয়া না আনে, তথাপি তাহার আত 

ক্ষীণবেগ না হইলে তাহার মধ্যে শৈবাল জন্মিবার অবসর পায় ন! ॥ 

ভগবদগীতার মাহাম্মায কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না, কিন্ত যখন 

কুনুক্ষেত্রের তুমুল যুদ্ধ আনন, তখন দমস্ত ভগবদগীত! অবহিত হুইয়! শ্রবণ 
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করিতে পারে, ভারতবর্ষ ছাড়া এমন দেশ জগতে আর নাই। কিছিন্ধ্যা 

এবং স্ুন্দরকাণ্ডে সৌন্দর্য্যের অভাব নাই এ কথা মানি, তবু রাক্ষস যুখন 

সীতাকে হরণ করিয়। লইয়া গেল, তখন গল্পের উপর অতবড় একটা 

জগদ্ধল পাথর চাপাইয়! দিলে সহিষুট ভারতবর্ষই কেবল তাহ মার্জান 

করিতে পারে। কেনই ঝ| সে মার্জানা করে? কারণ, গল্পের শেষ 

শুনিবার জন্য তাহার কিছুমাত্র সত্বরত| নাই। চিন্তা করিতে করিতে 

প্রশ্ন করিতে করিতে, আশপাশ পরিদর্শন করিতে করিতে ভারতবর্ষ সাতটি 

প্রকাণ্ড কাণ্ড এবং আঠারটি বিপুলায়তন পর্ব অকাতর চিত্তে, মৃদ্মন্দ- 

গতিতে পরিভ্রমণ করিতে কিছুমাত্র ক্লান্তি বোধ করে ন1। 

আবার, গল্প শুনিবার আগ্রহ অনুলারে গল্পের প্রকৃতিও ভিন্নরূপ হৃইয়া 

থাকে। ছয়টি কাণ্ডে ষে গল্পটি বেদনা ও আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, 
একটিমাত্র উত্তরকাণ্ডে তাহাকে অসঙ্কোচে চূর্ণ করিয়! ফেলা কি সহজ 

ব্যাপার? আমরা লঙ্কাকাণ্ড পর্য্যন্ত এই দেখিয়! আসিলাম যে অধর্মচারী 

নিষ্ঠুর রাক্ষস রাবণই সীতার পরম শত্রু; অসাধারণ শৌর্যে ও বিপুল 
আয়োজনে সেই ভয়ঙ্কর রাবণের হাত হইতে সীত। যখন পরিত্রাণ পাইলেন, 

তখন আমাদের সমস্ত চিন্তা! দুর হইল, আমরা আনন্দের জন্য প্রস্তুত 

ইলাম, এমন সময় মুহুর্তের মধ্যে কবি দেখাইয়! দ্রিলেন সীতার চরম শব্রু 

রর রাবণ নহে, দে শক্র ধর্মননিষ্ঠ রাঁম, নির্বাসনে তাহার তেমন 

ঠদ্কট ঘটে নাই-_যেমন তাহার রাজ্গাধিরাজ স্থামীগৃছে ) যে সোনার তরপ্ী 
দীর্ঘকাল যুঝিয়। ঝড়ের হাত হইতে উদ্ধার পাইল, ঘাটের পাষাণে ঠেকিবা- 

মাত্র এক মুহুপ্ডে তাহ! ছইখান। হইয়। গেল! গল্পের উপর ষাহার কিছুমাত্র 
মমতা আছে সে কি এমন আকন্মিক উপদ্রব সহ করিতে পারে ? বে 

বৈরাগাপ্রভাবে আমর! গল্পের নানাবিধ প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক বাধ! সহ 

করিয়াছি, €সই বৈরাগ্যই গল্পটির অকম্মাৎ অপঘাত মৃত্যুতে আমাদের 
ধৈর্যা রক্ষা করিয়া থাকে। 
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মহাভারতেও তাই। এক স্বর্গীরোহণ পর্কেই কুকক্ষেত্র যুদ্ধটার স্বর্গ- 
প্রাপ্থি হইল । গল্পপ্রিয় ব্যক্তির কাছে গল্পের অবসান যেখানে মহাভারত 

সেখানে থামিলেন না--অত বড় গল্পটাকে বালুনির্সিত থেলাঘরের মত 

এক মুহূর্তে ভাঙিয়। দিয়া চলিয়া! গেলেন--সংসারের প্রতি এবং গল্পের 

প্রতি যাহাদের বৈরাগ্য তাঁহার! ইহার মধ্য হইতে সত্য লাভ করিল এবং 

ক্ুব্ধ হইল ন|। মহাভারতকে যে লোক গল্পের মত করিয়া পড়িতে চেষ্টা 

কবে, দে মনে করে অর্জুনের শৌধ্য অমোঘ, সে মনে করে শ্লোকের উপর 

শ্লোক গাথিয়া মহাভারতকার শর্ছুনের জয়ন্তস্ত অভ্রভেদী করিয়া তুলিয়া- 
ছেন--কিন্তু সমস্ত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর হঠাৎ একদিন একস্থানে অতি অল্প 

কথার মধ্যে দেখা গেল একদল সামান্তদহ্য কৃঝের রনণীদিগকে অর্জুনের 
হাত হইতে কাড়িয়া লইয়! গেল; নারীগণ কৃষ্ণসথ। পার্থকে আহ্বান 

করিয়া আর্তন্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন, অঙ্জুন গাঁণ্ডীব তুলিতে পারি- 
লেন না! অজ্ঞুনের এমন অভাবনীয় অবমাননা যে, মহাভারতকারের 

কল্পনায় স্থান পাইতে পারে তাহা পুর্ববন্তী অতগুল! পর্ধের মধ্যে কেহ 
সন্দেহ করিতে পারে নাই! কিন্তু কাহারও উপর কবির মমতা নাই। 

যেখানে শ্রোতা বৈরাগী, লৌকিক শৌর্াবর্ধ্য মহত্বেব অবশ্থস্তাবী পরিণাম 

রণ করিয়া নিরাসক্ত, দেখানে কবিও নির্মমষ, এবং কাহিনী কেবল 

মা কৌতুহল চরিতার্থ করিবার জন্য সর্বপ্রকার ভার মোচন করিয়! 

দ্ুতশ্বেগ অবলম্বন করে ন।। 

তাহার পর মাঝখানে সুদীর্ঘ বিচ্ছেদ পার হইয়া কাব্যসাহিত্যে 

একেবারে কালিদাসে আপিয়া! ঠেকিতে হয়। ইতিপূর্বে ভারতবর্ষ চিত্ত- 

রগ্জনের জন্ত কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহ! নিশ্চিয় করিয়। বলিতে 

পারি না। উৎসবে যে মাটির প্রদীপের স্থন্দর দীপমালা রচন! হয়, পর" 

দিন তাহা কেহ তুলিয়া! রাখে না) ভারতবর্ষে আনন্দ উতৎলবে নিশ্চয়ই 

এমন অনেক মাটির প্রদীপ, অনেক বি সাহিত্য, নিশীথে আপন কর্ম 



সমাপন করিয়া প্রতাষে বিশ্থৃতিলৌক লাভ করিয়াছে । কিন্তু গ্রথম তৈজস 
প্রদীপ দেখিল'ম কালিদাসের,_-সেই পৈতৃক প্রদীপ এখনে! আমাদের 

ঘরে রহিয়া গেছে-_-আমাদের উজ্জর্িনীবাসী পিতামহের প্রসাদ-শিখরে 

তাহা প্রথম জলির়াছিল--এখনে' তাহাতে কলঙ্ক পড়ে নাই। কেবল 

আনন্দদানকে উদ্দেশ্য করিয়! কাব্যরচন! সংস্কৃত সাহিত্যে কেবল 

কালিদাসে প্রথম দেখা গেল। (এখানে আমি থগ্ডকাব্যের কথা বলিতেছি, 

নাটকের কথা নহে )। মেঘদূত তাঁগার এক দৃষ্টান্ত । এমন দৃষ্টান্ত সংস্কৃত 
সাহিত্যে ঝেধু করি আর নাঈ। যাহা আছে তাহা মেঘদুতেরই আধুনিক 
অনুকরণ, যথা পদাঙ্কদৃত প্রভৃতি ; এবং তাহাও পৌরাণিক। কুমারসম্ভব, 
রদুবংশ পৌরাণিক বটে, কিন্তু তাহা পুরাণ নছে, কাব্য) তাহা চিত্- 

বিনোদের জন্য লিখিত, তাহার পাঠফলে হ্বর্গপ্রাপ্তির প্রলোভন নাই। 

ভারঙবর্ষীয় আধ্যসাহিত্যের ধর্ম গ্রাণতা সন্বদ্ধে যিনি যেমন মতবাদ প্রচার 

করুন--আশা করি, খতুসংহার পাঠে মোক্ষলাভের সহায়ত! হইবে, এমন 

উপদেশ কেহ দিবেন ন1। 

কিন্তু তথাপি কালিদাসের কুমারসম্তবে গল্প নাই-_-যেটুকু আছে সে 
সুত্রটা অতি হুক্ষম এবং প্রচ্ছন্ন ; এবং তাহাঁও অপমাপ্ত। দেবতারা দৈত্য- 

চিত্ত হইতে কোন উপায়ে পরিত্রাণ পাইলেন কি না পাইলেন সে সম্বন্ধ 
কবির কিছুমাত্র ওৎসৃক্য দেখিতে পাই না-_তাহাকে তাড়া! দিবার লোক 
কেহ নাই। অণচ বিক্রমাদিত্যের সময় শকহুনরূপী শত্রুদের সঙ্গে ভারত- 

বর্ষের খুব একট! হ্বন্ব চপলিতেছিল এবং স্বয়ং বিক্রমাদিত্য তাহার একজন 

নানক ছিলেন ; অতএব দেবদৈত্যের যুদ্ধ এবং স্বর্গের পুনরুদ্ধার প্রসঙ্গ 
তখনকার শ্রোতাদের নিকট বিশেষ উংস্ুক্যজনক হইবে এমন আশা করা 

যায়। কিস্ত কই? রাজসভার শ্রোতাগণ দেবতাদের বিপংপাঁতে 

উদ্দাসীন। মঙ্ননভন্ম, রতিবিলাপ, উমার তপন্তা, কোনোটাতেই ত্বরাম্থিত 
হইবার জন্ত কোন উপরোধ দেখি না। সকলেই যেন বলিতেছেন, 
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গল্প থাক, এখন এ বর্ণনাটাই চলুক। রঘুবংশও বিচিত্র বর্ণনার 
উপলক্ষ মাত্র। | 

রাজশ্রোতার। যদি গল্পলোলুপ হইতেন তবে কালিদাসের লেখনী 

হইন্ডে তখনকার কালের কতকগুলি চিত্র পাওয়! যাইত। হায়, অবস্তী- 
রাজ্যে নববর্ষার দিনে উনয়নকথাকোবিদ্ গ্রামবৃদ্ধের যে গল্প করিতেন, 

সে-সমস্ত গেল কোথায় ? আনল কথা, গ্রামবৃদ্ধেরা তখন গল্প করিতেন, 

কিন্তু মে গ্রামের ভাষায়। সে ভাষায় যে-কবির|! রচন| কারয়াছেন 

তাহারা যথেষ্ট আনন্দদান করিয়াছেন, কিন্তু তাহার পরিবর্তে অমরতা 

লাভ করেন নাই। তাহাদের কবিত্ব অল্প ছিল বলিয়! যে হারা বিনাশ 

পাইয়াছেন এমন কথ! বলি ন। নিঃসন্দেহ তাহাদের মধ্যে অনেক 

মহাকবি জন্মিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রাম্যভাষা প্রদেশবিশেষে বদ্ধ, শিক্ষিত- 

মগুডলী কর্তৃক উপেক্ষিত এবং কালে কালে তাহ! পরিবর্তিত হইয়! 

আসিয়াছে-_-সে ভাষায় যাহার! রচনা! করিয়াছেন তাহার! কোন স্থায়ী 

ভিত্তি পান নাই ঃ নিঃসন্দেহ অনেক বড় বড় সাহিত্যপুরী চলনশীল 

পলিমৃত্তিকার মধ্য নিহিত হইয়! একেবারে অপৃশ্ হইয়া গেছে। 

স্কৃতভাষা কথিত ভাব! ছিল ন৷ বলিয়াই সে ভাষায় ভারতবর্ষের 

সমস্ত হাদয়ের কথ সম্পূর্ণ করিয়া বলা হয় নাই। ইংরাঞ্জে অলম্কারে 

যে শ্রেণীর কর্িতাকে 1571০5 বলে তাহ। মৃত ভাষায় সম্ভবে না 

কালিদাসের বিক্রমোর্বশীতে যে সংস্কৃত গান আছে, তাহাতেও গানের 

লঘুত।, সরলত! ও মাধুর্ধ্যটুকু পাওয়া যায় না। বাঙালী জয়দেব সংস্কং 

ভাষাতে গান রচন! করিতে পারিক়্াছেন, কিন্তু বাঙালী বৈষ্ুব কবিদের 

বাংল! পদাাবলীর সহিত তাহার তুলন! হয় না। 
মৃত ভাষার, পরের ভাষার গল্পও চলে না; কারণ গল্পে লঘৃতা এবং গতি- 

বেগ আবশ্তক,-_ভাষ! যখন ভাসাইক! লইয়! যায না, ভাষাকে যখন ভাবের 

মত বহন করিম! চলিতে হয় তখন তাহাতে গান এবং গল্প সম্ভব হয় না। 
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কাণিদাসের কাঁবা ঠিক স্রোতের মত সর্ববাঙ্গ দিয়! চলে না__তাহার 

প্রত্যেক শ্লোক আপনাতে আপনি সমাপ্ত--একবার থামিয়! দাড়াইয়! 

সেই শ্লোকটিকে আয়ত্ত করিয়। লইয়৷ তবে পরের শ্লোকে হস্তক্ষেপ 

করিতে হয়। প্রত্যেক শ্নোকটি স্বতন্ত্র হীরকখণ্ডের স্যার উজ্জ্বল, এবং 

সমস্ত কাবাযটি হীরকহারের ন্যায় সুন্দর, কিন্তু নদীর স্তায় তাহার অখণ্ড 

কলধবনি এবং অনিচ্ছিন্ন ধার! নাই । 

তা ছাড়া সংস্কৃত ভাষার এমন স্বরবৈচিত্রা, ধ্বনিগান্তীধ্য, এমন 

স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে--তাহাকে নিপুণরূপে চালনা করিতে পারিলে 

তাহাতে নানাযন্ত্রেরে এমন কন্সর্ট বাজিয়! উঠে, তাহার অন্তনিছিত 

রাগিনীর এমন একটি ঘনির্বচনীয়ত। আছে যে কবিপণ্ডিতেরা বা. 

নৈপুণা দ্বারা পণ্ডিত শ্রোতাদিগকে মুগ্ধ করিবার প্রলোভন সন্বরণ করিতে 

পারিতেন না। মেইজন্ যেখানে বাকাকে সংযুক্ত করিয়! বিষয়কে 

দ্রুত অগ্রগর করিয়! দেওয়া আবশ্তঠক সেখানেও ভাষার প্রলোভন সম্বরণ 

কর! দুঃসাধ্য হয় এবং বাকা, বিষয়কে প্রকাশিত না করিয়া পদে পদে 

আচ্ছন্ন করিয়া দাড়ায় ;--বিষয়ের অপেক্ষা! বাঁক্যই অধিক বাহাঢুরি 

লইতে চেষ্টা করে এবং তাহাতে সফলও হয়। মযুরপুচ্ছনিম্মিত এমন 

ভুনেক সুন্দর ব্যজন 'আছে যাহাতে ভাল বাতাঁস হয় ন-কিস্তু বাতাস 

1চরিবার উপলক্ষ মাত্র লইয়া! রাজসভায় কেবল তাহা শোভার জন্য 

উধালন করা হয়-__রাঁজসভায় সংস্কৃত কাব্যগুলিও ঘটনাবিন্তাসের জন্ত 

' তত অধিক ব্যগ্র হয় নাঃ তাহার বাগবিস্তার, উপমাকৌশল, বর্ণনানৈপুণ্য 

রাঞ্সভাঁকে প্রতোক সঞশলনে চমতকৃত করিতে থাকে। 

৷ সংস্কৃতসাহিত্যে গগ্ভে ষে ছুই তিনখানি উপন্থাস আছে, তাহার মধ্যে 

কাদঘ্বরী সর্বাপেক্ষা প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে । যেমন রমণীর তেমনি 

পনের 'মলঙ্কারের প্রতি টান বেশি-_গস্ভের সাজসজ্জা স্বভাবতই 
কর্মক্ষেত্রের উপযোগী । তাহাকে তর্ক করিতে হয়, অনুসন্ধান করিতে হয়, 
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ইতিহাস বলিতে হয়, তাহাকে বিচিত্র খ্যবহারের অন্ত প্রস্তুত থাকিতে 

হয়--এইজন্ত তাহার বেশভূষা লঘু+ তাভাঁর হস্তপদ অনাবৃত । হুূর্ভাগ্য- 

ক্রমে সংস্কৃত গঞ্ভ সর্ব! ব্যবহারের জন্য নিযুক্ত ছিল না, সেইজন্য বাহ্- 

শোভার বাহুল্য তাহার অল্প নহে । যেদস্কীত বিলাপীর ল্লান্গ তাহার 
সমামবহুল বিপুলায়তন দেখিয়া সহজেই বোধ হয় সর্ববদ চলাফেরার 

জন্ সে হয় নাই,__বড় বড় টীকাকার ভাব্যকার পণ্ডিত বাহকগণ তাহাকে 
কাধে করিয়া না চলিলে তাহার চলা অসাধ্য । অ5ল হোক কিন্তু কিরীটে 

কুগডলে কঙ্কণে কগ্চমালায় সে রা্গার নত বিরাজ করিতে থাক্রে । 
£% সেইজন্ত বাণভট্ যদিচ স্পষ্টত গল্প করিতে বগিয়াছেন, তথাপি 

ভাষার বিপুল গৌরব লাঘব করিয়া কোথ1ও গল্পকে দৌড় করান নাই। 
সংস্কৃত ভাঁষাকে অনুচরপরিবৃত সম্রাটের মত অগ্রসর করিয়৷ দিয়! গল্পটি 
তাহার পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন গ্রাযভাবে ছত্র ধহন কারয়া চলিযাছে মাত্র। 

ভাষার রাজমর্ধ্যাদ! বৃদ্ধির জন্ত গল্পটির কিঞ্চিৎ প্রয়োজন আছে ঝালয়াই 
দে আছে, কিন্তু তাহার প্রতি কাহারও দৃষ্টি নাই।” 

শুদ্রক রাজ! কাঁদম্বপী গল্পের নায়ক নহে--ঠিনি গল্প শুনিতেছেন 

সাত্র, অতএব তাহার পরিচয় সংক্ষিপ্ত হইলে কোন ক্ষতি ছিল না। 

আাখ্যাকিকার বহিরংশ যর্দি যথোপযুক্ত ভুদ্ব না হয়, তবে মুল এ 

পরিমাণসামঞ্জন্ত ন& হয়। আমাদের দৃষ্টিশক্তির গ্তায় আমাদের কল্পন! ই 

শক্তিও সীমাবদ্ধ) 'আমরা কোন জিনিষের লমন্তটা এক সঙ্গে সমান করিয়ূ 

দেখিতে পাই না-_সন্দুখট।. বড় দেখি, পশ্চাৎট! ছে?ট দেখি, পৃষ্টদেশট। 
দেখি না, অনুমান করিয়া লই) এইগ্জন্ত শিল্পী তাহার সাহিত্যশিল্লের ষে 

ংশট! প্রধানত দেখাইতে চান পেটাকে বিশেষরূপ গোচরবর্তী করিয়। 

বাকি অংশগুলিকে পার্খে পশ্চাতে এবং অন্্রমানক্ষেত্রে রাখিয়া দেন। 

কিন্ত কাদশ্বণীকার মুখ্য গৌণ ছোট বড় কোন কথাকেই কিছুমাত্র বঞ্চিত 
করিতে চান. নাই। তাহাতে যদি গল্পের ক্ষতি হয়, মুল প্রসঙ্গটি দূরবর্তী 



হইয়া পড়ে তাহাতে তিনি বা তাহার শ্রোতারা কিছুমাত্র কুঠিত নহেন, 
তথাপি কথ! কিছু বাদ দিলে চলিবে ন1, কারণ কথা বড় স্ুনিপুণ, বড় 

সুশ্রাব্য ) কৌশলে, মাধুর্ষো, গাল্তীর্ষেঃ, ধ্বনি ও গ্রতিধবনিতে পৃথ্যমান | 
অতএন মেঘমন্দ্র যুদঙ্গ ধ্বনির মত কথ! আরম্ভ হইল-_আঁসীৎ অশেষ- 

নরপতিশিরঃসমভ্যচ্চিতশাসনঃ পাকশাসন ইবাপরঃ-কিন্তু হায় আমার 

ছুরাশ! ! কাদন্বরী হইতে সমগ্র পদ উদ্ধার করিয়। কাব্যরস আলোচন! 

করিব আমার ক্ষুদ্রায়তন প্রবন্ধের এমন শক্তি নাই । আমর! যে কালে 

জন্ময়াছি, এএ্ড ব্যন্ততার কাল--এখন সকণ কথার সমন্তট! বলিবার 

গ্রপোভন পদে পদে সংযত করিতে হয়। কাদম্বরীর সময়ে কবি 

কথাবিস্তারের বিচিত্র কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন, এখন আমাদিগকে 

কথাসংক্ষেপের সমুদয় কৌশল শিক্ষা করিতে হয়। তখনকার কালের 

মনোরঞ্রনের জন্ত যে বিদ্যার প্রয়োজন ছিল, এখনকার কালের 

মনোরঞনের জন্ত ঠিক তাহার উদ্ট| বিগ্ভা আবশ্তক হইয়াছে। 

কিন্তু এককাণের মধুলোভী যদি অন্য কাল হইতে মধু সংগ্রহ 
করিতে ইচ্ছা করেন, তবে নিজ্কালের গ্রাঙ্গনের মধ্যে বসি বনিয়৷ তিনি 

তাহ। পাইবেন না, অগুকালের মধ্যে তাহাকে প্রবেশ করিতে হইবে। 

দত্বরী যিনি উপভোণ ক:রতে চান তীহাকে ভুলিতে হইবে যে, 

[পিসের বেল! হইতেছে, মনে করিতে হইবে যে, ভিনি বাক্যরসবিলাসী 

্বীজ্যেশ্বর বিশেষ, রাজনভা মধ্যে সমাসীন এবং সমানবয়োবিগ্যালস্কাটৈঃ 

অধিলকলাকণাপালোচনকঠোরমতিভিঃ আঁতপ্রগল্ভৈঃ অগ্রাম্যপরিহাস: 

কুশলৈঃ কাব্যনাটকাখ্যানক্াখ্যায়িকালেখ্যব্যাখ্য।নাদিক্রিয়ানিপুণৈঃ 
[বনকব্যবহারিভিঃ আত্মনঃ শ্রতিবিশ্বৈরিৰ রাজপুত্ৈঃ সহ রমমাণঃ। 

এইর্প রসচচ্চার্ রাসকপরিবৃত হইয়া থাকিলে লোকে প্রতিদিনের স্ুখ- 

ছঃখসমাকুল যুধ্যমান তর্মুসিক্ত কন্মনিরত সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়। 

পড়ে । মাতাল যেরূপ আহ!র ভুলিয়া মদ্তপান করিতে থাকে, তাহারাও 
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সেইরূপ জীবনের কঠিন অংশ পরিত্যাগ করিয়া ভাবের তরল রস পানে 

বিহ্বল হুইয়! থাকে; তখন সতের যাথাতথ্য ও পরিমাণের প্রতি দৃষ্টি 
থাকে না, কেবল আদেশ হইতে থাকে, ঢাল, ঢাল, আরও ঢাল ! এখন- 

কার দিনে মনুষ্ের প্রতি আমাদের আকর্ষণ বেশি হইয়াছে; লোকট' 

কে, এবং সেকি করিতেছে ইহার প্রতি আমাদের অত্যন্ত কৌতুহল, 

এইজন্য ঘরে বাছিরে চতুর্দিকে মানুষের এক্রিয়াকলাপ লীবনবৃত্তান্ত আমরা 
তন্ন তন্ন করিয়া পর্যযালোচন। করিয়াও পরিতৃপ্ত হই না। কিন্তু সেকালে 

পণ্ডিতই বল, রাজাই বল, মানুষকে বড় বেশি কিছু মনে করিতেন না। 

বোধ করি স্বৃতিবিহিত নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকর্মে এবং একান্তে অবহিত- 

ভাবে শাস্ত্রাদি আলোচনায় তাহার! জগৎ সংসারে অনেকট। বেশি নিপিপ্ত 

ছিলেন। বোধ করি বিধি-বিধান নিজ্কম সংযমের শাসনে ব্যক্তিগত 

স্বাতস্ত্রেের বড় একটা প্রশ্রয় ছিল না। এইজন্ত রামায়ণ মহাভারতের 

পরবন্ভতীকালীন সংস্কৃত-সাহিত্যে লোকচরিত্র-স্ষ্টি এবং সংসার বর্ণনার 

প্রাধান্ত দেখা যায় না। ভার এবং রস তাহার প্রধান অবলন্বন। বঘুর 

দিগ্বিজয় ব্যাপারে অনেক উপম! এবং সরস বর্ণন! প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্ত 

রঘুর বীরত্বের বিশেষ একট। চরিত্রগত চিত্র পরিপ্ফুট কারবার চেষ্ট। দেখা 

যায় না। অভ্জ-ইন্দুমতী ব্যাপারে অজ এবং ইন্দুমতা উপলক্ষ মাত্র 
তাহাদের ব্যক্তিগত বিশেষ মুত সুস্পষ্ট নহে, কিন্তু পরিণয় প্রণয় ও ঠ; 
_শোকের একটি সাধারণ ভাব ও রস সেই সর্গে উচ্ছলিত হইতে 

কুমারসম্ভবে হ্রপার্বতীকে অবলম্বন করিয়! প্রেম, সৌন্দধ্য, উপমা, বর্ণনা' 

তরাঙগত হইয়! উঠিয়াছে। মনুষ্য ও সংসারের বিশেষত্বের প্রতি 

সেকালের সেই অপেক্ষাকৃত ওউাসীন্ত থাকাতে ভাব! বর্ণন! মন্থুষ্যকে 

ও ঘটনাকে সর্বত্র আচ্ছন্ন রাখিয়া আপন রস বিস্তার করিয়াছে । দেই 

কথাটি স্মরণ করিয়! আধুনিক কালে বিশেষত্ব বিস্বত হইয়! কাদন্বরীর 

রসাস্বাদনে প্রবৃত্ত হইলে আনন্দের সীম! থাকিবে ন!। 
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কল্পনা করিয়। দেখ-_গায়ক গান গাহিতেছে প্চ-ল-ত-র1-আ-আ- 

আ-আ” ফিরিয়া পুনরায় ণচল-তরা আ অ। আআ” সুদীর্ঘ তান,- 

শ্রোতারা সেই তানের খেলায় উন্মন্ত হুইয়! উঠিয়াছে; এ দ্বিকে গাঁনের 
কথায় আছে, প্চলত রাজকুনারী,” কিন্তু তানের উপদ্রবে বেল! বহিয়। 

যায়, রাঁজকুমারীর আর চলাই হয় না; সমজ্জদার শ্রোতাকে জিজ্ঞাস 

করিলে সে বলে রাজকুমারী না) চলে ত নাই চলুক, কিন্তু তানট! চলিতে 
থাক। অবশ্য, রাজকুমারী কোন্ পথে চলিতেছেন সে সংবাদের জন্য 

যাহার বিশেষ-ইদ্দেগ আছে তাহার পক্ষে তানট। ছঃসহ; কিন্তু উপস্থিত 
ক্ষেত্রে যদি রস উপভোগ করিতে চাও, তবে রাজকুমারীর গম্যস্থান 

নির্ণয়ের জন্য নিরতিশয় অধার না হইয়! তানটা| শুনিয়া লও । কাঁবণ, যে 

জায়গায় আদসিয়! পড়িগাহ এখানে বৌভুহলে অধীর হইয়! ফল নাই, ইহা 
রসে মাতোয়ারা হইবার স্থান। অতএব ক্িদ্ধ-অলদনির্ধোষে আপাতত 

শৃদ্রক রাজার বর্ণনা শোনা যাকৃ। সে বর্ণনা আমরা শৃদ্রক রাজার 
চরিত্রচিত্র প্রত্যাশা কধিব না। কারণ চরিত্রচিত্রে একটা 

সীমারেখা 'ন্কিত করিতে হয়_ ইহাতে সীমা! নাই--ভাষা কল- 

গঞ্জিত সমুদ্রের বন্যার গ্ায় যতদূর উদ্বেল হইয়াছে তাহার বাধ! দিবার 

ঝৌঁত নাই। যদিও নত্যের অনুরোধে বলিতে হইয়াছে শূদ্রক বিদ্িশ। 

মিরার রাজা, কিন্তু অগ্রতিহতগামী ভাষ। ও ভাবের অনুরোধে বলিতে 

হয়াছে, তিনি "চত্রুদধিমালা-মেখলয়া ছুবোভর্ভা।* শৃদ্রকের মহিমা 
কতটুকু ছিল দেই বাক্তিগত তুচ্ছতথ্যালোচনায় প্রয়োজন নাই, কিন্ত 

রাজকীয় মহিমা কতনূর পর্যন্ত যাইতে পারে, সেই কথা যথোচিত 

সমারোহসহকারে ঘোবষিত হউক । 

সকলেই জানেন ভাব সত্যের মত কৃপণ নহে। সত্যের নিকট ষে 

ছেলে কাণ!, ভাবের নিকট তাধার পল্মলোচন হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। 

ভাবের সেই রাজকীয় অজ্অভার উপযোগী ভাষু সংস্কৃত ভাষা। সেই 
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বভাববিপুলভাঁষ। কাঁদম্বরীতে পূর্ণবর্যার নদীর মত আবর্তে তরলে গর্জনে 
আলোকচ্ছটায় বিচিত্র হইয়! উঠিয়াছে। | 

কিন্ত কাদম্বরীর বিশেষ মাহাতু্যু এই যে, ভাষা ও ভাবের 

বিশাল বিস্তার রক্ষা করিয়াও তাহার চিত্রগুলি জাগিয়া উঠিয়াছে। 
সমস্ত গ্রবিত হইয়। একাকার হইয়৷ যায় নাই। কাদম্বরীর প্রথম 

আরন্ত চিত্রটিই তানার প্রমাণ । 

তখনও ভগবান্ মরীচিমালী অধিক দূরে উঠেন নাই ) নুতন পত্রপুট 

ভেদ করিয়৷ যেমন কিঞ্চিং উন্মুক্ত পাটপ আভাটি দেখ! যায় সর্ব সধ্যের 

বর্ণ টি তেমনি। 

এই বলিয়া বর্ণনা আরম্ভ হইল। এই বর্ণনার আর কোন উদ্দেশ্য 
নাই, কেবল শ্রোতার চক্ষে একটি কোমল রং মাখাইয়। দেওয়া, এবং 

তাহার সর্বাঙ্গে একটি নিপ্ধ সুগন্ধ ব্জন ঢুলাইয়া দেওয়া। «একদা তু 

নাতিদূুরোদিতে নবনপলিনদলসম্পুটভিদি কিঞ্চিতুনুক্ত পাটলিম্ি ভগবতি 

মরীচিমালিনি”_-কথার কি মোহ! অন্থবাদ করিতে গেলে শুধু এইটুকু 

ব্যক্ত হয় যে, তরুণ হৃুর্য্ের বর্ণ ঈবৎ রক্তিম, কিন্তু ভাষার ইন্দ্রজালে, 

কেবল মাত্র এ বিশেষ্যবিশেষণের বিস্তাসে একটি স্ুরম্য সুগন্ধ স্বর্ণ 

স্থশীতল প্রভাতকাল অনতিবিলম্বে হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া ধরে। *এ 

যেমন প্রভাত, তেমনি একটি কথায় তপোবনে সন্ধ্যাসনাগমের বর্ণনা 

উদ্ধত করি £_ পিবাবসানে লোহিততারকা তপোবনধেনুরিব কপিল 
পর্িবর্তমান। সন্ধ্যা”__দিনশেষে রক্তচক্ষু তপোবনের ধেনুটি যেমন গোষ্টে 

ফিরিয়া আসে, কপিলবর্ণা সন্ধ্যা তেমনি তপোবনে অবতীর্ণ) । কপিল! 

ধেন্গুর সহিত সন্ধ্যার রঙের তুলনা করিতে গিয়া সন্ধ্যার সনস্ত শাস্তি 

এবং শ্রান্তি এবং ধূসরচ্ছায়৷ কৰি মুহুর্তেই মনের মধ্যে ঘনাইয় তুলিয়াছেন। 
সকালের বর্ণনার যেমন কেবলমাত্র তুলনাচ্ছলে উন্মুকপ্রায়, নবপন্নপুটের 

সুকোমল আভাসটুকুর বিকাশ করিয়া মায়াবী চিত্রকর দমন্ত গ্রভাতকে 
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সৌকুমার্যে এবং হুষ্নিগ্কতায় পরিপূর্ণ করিয়। তুলিয়াছেন-_-তেমনি বর্ণের 
উপমাচ্ছলে তপোবনের গোষ্ঠে-ফের! *অরুণ-চক্ষু কপিলবর্ণ ধেনুটির কথ 

তুলিয়| সন্ধ্যার যত কিছু ভাব সমস্ত নিঃশেষে বলিয়! লইয়াছেন। 

/ এমন বর্ণসৌন্দর্যাবিকাশের ক্ষমতা সংস্কত কোন কবি দেখাইতে 

পারেন নাই। সংস্কৃত কবিগণ লাল রঙকে লাল রঙ বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়া- 

ছেন, কিন্তু কাদগ্বরীকারের লাল রঙ কত রকমের তাহার সীম নাই। 

কোন লাল লাক্ষালোহিত, কোন লাল পারাবতের পদতলের মত, কোন 

লাল রক্তাক্ত, সং হনথের সমান। “একদ! তু প্রভাত-সন্ধ্যা-রাগ-লোহিতে 

গগনতলে কমলিনী মধুরক্রপক্ষনংপুটে বৃদ্ধহংদ ইব মন্দাকিনীপুপলিনাদ্- 

অপরজলনিধি-তটমবতরতি চন্দ্রমপি,। পরিণতরস্কুরোমপাগ্ুনি ব্রঙ্গতি 

বিশালতাম্আশাচক্রবালে, গজরুধিররক্তহরিসটালোম-লোহিনীভিঃ, আতপ্ত- 

রাক্ষিকতন্তপাটলাভিঃ, আয়্ামিনীভিরর্পিশিরকিরণ-দীধিতিভিঃ, পদ্মরাগ- 

শলাকা-সম্মাজীনীভিরিব সমুৎসাধ্যমানে গগনকুট্টিণকুন্গুম প্রকরে তারাগণে” 

--একদিন আকাশ বখন গ্রভাত-সন্ধ্যারাগে পোহিত, চন্দ্র তখন পক্মমধুর 

মত রক্তবর্ণ পক্ষপুটশাণী বুগ্ধহংসের ন্যায় মন্দাকি নীপুলিন হইতে পশ্চিম 

সমুদ্রতটে অবতরণ করিতেছেন, দিকৃচক্রবালে বৃদ্ধ রস্কুমৃগের রোমের মত 

কটি পাত! ক্রমশ বিস্তীর্ণ হইতেছে, গজরুধিররক্ত সিংহজটার লোমের 

ন্ন লোহিত, ঈষৎ তপ্ত লাক্ষাতন্তর হায় পাটলবর্ণ সুদীর্ঘ কূর্্যরশ্মিগুলি 

ন পদ্মরাগশালাকার সমন্মার্জনীর দ্বার! গগনকুট্টিম হইতে তারাপুষ্প- 

সকলকে সমুৎসারিত করিয়। দিতেছে । 

রং ফলাইতে কধির কি আনন্দ! যেন শ্রান্তি নাই, তৃপ্তি নাই। 

সে রং শুধু চি্পটের রং নছে, তাহাতে কবিত্বের রং ভাবের রং আছে। 

অর্থাৎ কোন্ দিনিষের কি রং সি বর্ণন! নাত্র নহে, তাহার মধ্যে 

হৃদয়ের অংশ আছে। তাহার একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিলে কথাটা! 

পরিষ্কার হইবে। কথাট। এই ষে ব্যাধ গাছের উপর চড়িয়া নীড় হইতে 



৮/৩ 

পক্ষিশাঁবকগুলিকে পাড়িতেছে--সেই অন্ুুপঞ্জাত-উৎপত্তনশক্তি শাবক- 

গুলির কেমন রং? কাংশ্চিদল্লদিবসজাতান্ গর্ভচ্ছবিপাটলান্ শালসলি- 

কুন্বমশঙ্কামুপজনয়তঃ, কাংশ্চিদর্কোপলসদৃশান্, কাংশ্চিল্লোহিতায়মান- 
চঞ্চুকোটান্ ঈষদ্বিঘটিতদলপুটপাটলমুখানাং কমলমুকুলানাং শ্্রিয় 
মুদ্ধততঃ, কাঁংশ্চিদনবরতশিরঃকম্পবাজেন নিবারয়ত ইব, প্রাতিকারা- 

সমর্থান্ একৈকশঃ ফলাঁনীব তস্ত বনম্পতেঃ শাখাসন্ষিভ্য কেটরাভ্য- 

স্তরেভ্যশ্চ শুকশাবকানগ্রহীৎ, অপগতাস্কংশ্চ কৃত্বা ক্ষিতাবপাতয়ৎ। কেহ 

বা অল্লদিবসজাত, তাহাদের নবপ্রস্তুত কমনীয় পাটনকাস্তি যেন 

শালসুলি কুম্গমের মত, কাহারও পদ্মের নৃতন পাপড়ির মত অল্প 

ডান! উঠিতেছে, কাহারও বা পদ্মরাঁগের মত বর্ণ, কাহারও বা লোহিতায়- 

মান চঞ্চুব অগ্রভাগ ইঈষৎউনুক্তমুখ কমলের ম€্, কাহারও বা মস্তক 

অনবরত কম্পিত হইতেছে যেন ব্যাপুকে নিবারণ করিতেছে--এইসমস্ত 

প্রতিকারে অসমর্থ শুকশিশুগুলিকে বনস্পতির শাখাসদ্ধি ও কোটরাভাস্তর 

হইতে এক একটি ফলের মত গ্রহণপূর্বক গত প্রাণ করিয়া ক্ষিতিতলে 

নিক্ষেপ করিতে লাগিল। 

উহার মধ্যে কেবল বর্ণবিস্তাস নহে--তাভার সঙ্গে করুণ! মাথান 

রহিয়াছে অথচ কবি তাহা স্প্টত বা হৃতাঁশ করিয়া বর্ণনা করেন নান্ছি, 

বর্ণনার মধ্যে কেবল তুলনাগুলির সৌকুমাধ্যে তাহা আপনি ফুটিএ 
উঠিয়াছে। 

সংস্কৃত কবিদের মধ্যে চিত্রাঙ্কনে বাঁণভট্রের সনতুল্য কেহ নাই এ কথা' 
আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি। সনস্ত_ কাঁদম্ববীকাণ্য . একটি 
চিত্রশালা। সাধারণত লোকে ঘটন! বর্ণনা করিয়া গল্প করে --বাণভট্ু 

পরে পরে চিত্র সজ্জিত করিয়া গল্প বলিয়াছেন--এইজন্য তাভার গল্প 

গতিনীল নহে, তাহ! বর্ণচ্ছটায় অদ্িভ। চিত্রগুলিও যে ঘনদংলগ্র ধারা 

বাহিক, তাহ! নহে, এক একটি ছনির চারিদিকে প্রচুর কারুকা্যবিশিষ্ট 
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বহুবিস্তৃত তাষার সোনার ফ্রেম দেওয়া, ফ্রেমসমেত পেই ছবিগুলির 

সৌন্দধ্য আশ্বাদনে যে বঞ্চিত সে ছূর্ভাগ্য | 

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
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হ্কাকলল্ল্জী 

উপক্রমণিকা 

শূদ্রক নামে অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন অতিবদান্ত মহাবল পরাক্রান্ত 
অশেব-গুণশালী এক নরপতি ছিলেন। বিদিশ! নামী সটলুহার 

রাজধানী উন্মত্তকলহংন-কোলাহল-মুখরিত বেগবতী বেন্রবতী নদীর, 

কূলে অবস্থিত ছিল। রাজা নিজ বাহুবলে ও পরাঞ্রমে অশেষ দেশ জঙ্ক 

করিয়! সাগর! ধরায় আধিপত্য স্থাপনপূর্ক স্থথে ও নিরুদ্বেগচিত্তে 

কাব্য-ইতিহাস, সঙ্গীত-আলেখ্য ইত্য।দির আলোচন! ও সাআাজ্যভোগ 

করিতেছিলেন। একদা রাজা প্রাতঃকালে অমাত্য কুমারপালিত 

ও অন্ঠান্ত রাঞকুমারের সহিত সভামণ্পে বনিয়। আছেন, এমন সময়ে 

বিবধরজড়িত চন্দনলতার ন্তায় ভীষণ-রমণীয়া, অঙ্গনাজনবিরদ্ধ কিদীচান্ত্র- 

ধার্িণী, শরৎলক্ষ্মীর হ্যায় কলহংসশুভ্রবসণা, এবং বিদ্ধ্যবনভূমির স্তায় 
বেত্রলতাবতী প্রতীহারী আপিয়৷ ভূমিষ্ঠ প্রণান করিয়া কতাঞ্জরপুটে 

নিব্দেন করিল, "মহারাজ ! দক্ষিণাপথ হইতে এক চগ্ডালকন্ত। 

সাসিয়াছে। তাহার সমভিব্যাহারে এক শুকপঙ্গী। পে বলিতেছে, 

মহারাঙ্দ সকল রত্বের আকর, অতএব এই পক্ষিরত্র তাহার পাদপদ্ধে 

সমপ্ণ করিতে আমিয়াছি। দেই চণ্ডালকন্ত। দ্বারে দণ্ডায়মান আছে, 

অনুমতি হইলে আঁদির। পাদপদ্ন দর্শন করে।” 
রাজা প্রতীহারীর বাক্য শুনিয়া সাতিশয় কৌতুকাবিষ্ঠ হইলেন 

এবং সমীপবন্তী সভাসদ্গণের মুখাবলোকনপুর্বক কহিলেন, “হানি কি, 

লইয়। আইস।” প্রতীহারী বে আজ্ঞ!, বলির়৷ চণ্ডালকগ!কে .সঙ্গে 
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করিয়া আনিল। চগ্ডালকন্ত৷ 'অমলমণিকুটিমস্থ সভামণ্ডপে প্রবেশ করিয়! 

দেখিল উপরে অনতিবুহতৎ মনোহর চন্ত্রাতপ, তাহার অমলশুত্র ছ্ুকৃলবিতান 

কনকশৃঙ্খলনিয়মিত চারি মণিদণ্ডে নিধৃত রহিয়াছে, চন্ত্রাতপের চতুর্দিকে 

স্থল দুক্তাকলাঁপ মালার ন্তার শোভ| পাইতেছে; শিল্পে রাজা 

বিবিধ ন্বর্ণনয় 'অপঙ্কারে ভূবিত হা নণিময় সিংহাসনে বলিয়া আছেন; 

তাহার বাঁমপদ' ক্দ্যোত্নাশুত্র শ্ফািক পাদগীঠে বিশ্বস্ত রহিয়াছে; 

অমুতফেনের স্তর লথুশুত্র পরিধেয় ছুকুলবসনের প্রান্তে গোরচনা-অঙ্কিত 

সফি” কনকদওদুক্ত চামরের বাতাসে প্রনপ্িত হইতেছে; মস্তকে 
খমামোদিত মালতীমালা, যেন উধাকালে অস্তাচলশিখর তারকা পুঞ্জ- 

বিক্ষিপ্ত; সমাগত রাজগণ 895 বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। 

অন্তান্ত পর্বতের মধ্যগত হইলে কনকশিখর স্মেরুর যেন্ধূপ শোভ। 

হয়, রাজ। সেইরংপ অপূর্ব শ্রীধারণ করিয়! সভামণ্ডপ উজ্জ্বল করিতেছেন। 
চগ্ডাসকন্তা সভার শোভ। দেখিয়া অতিশয় চমত্কৃত হইল এবং 

নৃপতিকে অশন্টমনা করিবার ইচ্ছায় রক্তকুবলয়দলকোনল-করস্থিত 

বেণুষষ্ি দ্বার! মণিনয সনভাঞুটিনে একবার আঘাত করিল। তাহাতে 

চগ্ডালকগ্ঠার হস্তস্থিত রতুবলয় বাজি উঠিল । তাঁলফল পতিত হইলে 

অরণ্যগাদা হল্তিঘুখ যেমন সেইদিকে দৃষ্টিপাত করে, বেণুষষ্টির শব 

শুনিবানান্র সেইরূপ সকলের চক্ষু রাজার সুখমগুল হইতে অপস্যত হইয়া 

সেইদিকে প্রস্থত হইগ। 

রাজা সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেঁখিল্নে, অগ্রে একজন 

পলিতকেশ ব্যাসামপু্টশবীর বুদ্ধ, পশ্চাতে ন্বর্ণশলাকানিন্মিত-পিপ্ররহস্তে 

কাকপন্মধারী একটি বালক এবং মধ্যে এক পরমান্থন্দরী অচিরোদ্িন্ন- 

যৌবন! কুমারী আসিতেছে । সেই কুমারী সঞ্চারিণী ইন্দ্রনীলমণিনিশ্মিত 
পুত্তণিকাঁব স্কায়, তাহার সর্ধশরীর আগুন্ফলম্বিত নীল কঞ্চুক দ্বার 

আবৃত, তাহার উপর রক্তাংশুকরচিত অবগ্ুঞঠন-_-বেন নীলোৎপলের 
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উপর সন্ধ্যার লালিমা। সে নিদ্রার মত পোচনগ্রাহিণী, অশরীরিধীর 
মত স্পর্শবজ্জিতা, চিত্রলিখিতার মত শুধু দর্শশীয়া, মুচ্ছার সার 

মনোহরা | কন্তার এরূপ রূপলাবণ্য, যে, কোন ক্রমেই তাহাকে 

চগ্তালকন্তা বলিয়া বোধ হয় না। রাজ! তাহার নিরপম সৌন্দব্য ও 

মনামান্ত সৌকুমার্ধা অনিমিষলোচনে অবলোকন করিয়া বিশ্বয়াপন্ন 

হইলেন । ভাবিলেন, বিধাতা বুঝি হীনজাতি বঙ্গিয়! ইহাকে স্পর্শ 

করেন নাই, মনে মনে কল্পন! করিয়াই ইহার রূপলাবপ্য নির্মাণ করিয়! 
থাকিবেন। তাহা না হইলে এরূপ রমণীয় কান্তি ,ও এরূপ..অলৌকিক 

দৌন্দর্য কিরূপে হইতে পারে। যাহা হউক, চগ্ডাপের গৃহে এরূপ, 
সুন্দরী কুমারীর সমুদ্তৰ নিতান্ত অসম্ভব ও আশ্চর্যের বিষয়।  এইক৭| 

ভাবিতেছিলেন, এমন সময়ে কন্তা সম্মুথে আসিয়া বিনীতভাবে প্রণাম 
করিল। বৃদ্ধ পিঞ্নর লইয়! কৃতাঞ্জলিপুটে সন্ুখে দণ্ডায়মান হইয়া 

বিনয় বচনে নিবেদন করিল,_-“মহারাজ ! পিঞ্জরস্থিত এই শুক সকল 

এঙ্ত্রে পারৰরশী, রাজনীতি প্রয়োগবিষয়ে বিলক্ষণ নিপুণ, সম্বক্কা, চতুর, 

ঠত্যণীতচিত্র প্রতি সকলক্লাভিজ্ঞ, কাব্য-নাটক-ইত্তিহাসের মর্াজ্ঞ ও 

গুণগ্রাহী। যে-সকল খিগ্ভা মন্ুষ্যেরাও অবগত নহেন ভৎসমুদায় ইছার 

ক্স্থ। ইহার নান বৈশম্পায়ন। ভূমণ্ডলপ্ত সমস্ত এরপতি অপেঙ্গগ 

আপনি বিদ্বান ৪ গুণগ্রাহী। এই নিমিত্ত আমাধিগের স্বামি-হৃহিতা 

শাপনার নিকট এই শুকপক্ষী 'আনরন করিয়াছেন। অনুগ্রহপূর্ববক 

গ্রহণ করিলে ইনি আপনাকে চরিতার্থ নৌধ করেন।” এই বলিয়া 

সম্মুখে পিঞ্জর রাখিয়! সে কিং দুরে দণ্ডায়মান হইল । 

পিগ্গরমধ্যবন্তী শুক, দক্দিণ চরণ উন্নত করিয়! অনি ষ্পষ্টবাক্যে 
দিহারাক্ষের জম» হউক” বলিয়া, 'আধার্বাদ করিল। রাজা শুকের মুখ 

হইতে অর্থনুক্ত সুম্পষ্ট সুমধুর বাঁক্য শবণ করিয়া বিশ্রিত ও চমৎকৃত 
হইলেন। 'অনস্থর কুমারপালিতকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, পদেগ 
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অমাত্য! পক্ষিজাতিও সুস্পষ্টরূপে বর্োচ্চারণ করিতে ও মধুরম্বরে কথ! 
কহিতে পারে । আমি জানিতাম পক্ষী ও পণুজাতি কেবল আহার, 

নিদ্রা, ভয় গ্রভৃতিরই পরতন্ত্র, উহাদিগের বুদ্ধিশক্তি অথব। বাকৃশত্তি 

কিছুই নাই । কিন্তু শুকের এই ব্যাপার দেখিয়৷ অতি আশ্চধ্য বোধ 

হইতেছে। প্রথমতঃ, ইহাই আশ্চর্ধ্য যে, পঙ্গী মনুষ্যের মত কথ! কহিতে 

পারে। দ্বিতীয়তঃ, আশীর্বাদ প্রয়োগের সময় ব্রাহ্মণের! যেরূপ দক্ষিণ 

হস্ত তুলিয়া আশীর্বাদ করেন, শুকপক্ষীও সেইরূপ দক্ষিণ চরণ উন্নত 
করিয়৷ ুখুুবিহিত আশীর্বাদ করিল। কি আশ্চর্য্য! ইহার বুদ্ধি এবং 
জা পা ও মনুষ্যের মত দেখিতেছি 1৮ - 

ৰা রাজার কথ শুনিয়! কুমারপালিত কহিলেন, “মহারাজ! পক্ষিজাতি 

যে মনুষ্ের স্তান্ন কথা কছিতে পারে ইহা আশ্চর্যের ব্ষিয় নহে। 

লোকের! শুক শারিক প্রভৃতি পক্গীদ্দিগকে প্রযত্রাতিশয়সহুকারে 

শিক্ষা দেয় এবং উহারাও পুর্ববজন্মার্জিত সংস্কারবশতঃ অনায়াসে 
শিথিতে পারে।” এই কথ কহিতে কহিতে সভাভঙ্গসুচক মধ্যাহকালীন 

শঙ্খধ্বনি হইলে সমগ্র সভ! চঞ্চল ও মুখর হইয়া উঠিল। স্নানসময় 
উপস্থিত দেখিয়। নরপতি সম।গত রাঁজািগকে সম্মানসচক বাক্যপ্রঃয়।গ 

সার সন্তষ্ট করিয়। বিদ্বায় করিলেন, চগ্ডালকন্তাঁকে বিশ্রাম করিতে আদেশ 

দিলেন এবং তাবুলকরক্কবাহিনীকে কহিলেন, প্তুমি বৈশম্পায়নকে 

অস্তঃপুরে লইয়া যাও ও স্নান ভোজন করাইয়া দাও ।” 

তৎপরে আপনি সিংহাসন হইতে গাত্রোখান করিলেন, ইহাতে তাহার 
কণ্ঠদাম ছুলিয়! উঠিল, উত্তরীয় বস্ত্র হইতে পিঙ্গলবর্ণ কুস্ুমচুর্ণরেণু স্থলিত 
হইয়! পড়িতে লাগিল, কর্ণোৎ্পল ছুলিয়। ছুলিয়! গণস্থল স্পর্শ করিতে 

লাগিল। চামরগ্রাহিণী বারবিলাসিনীগণ স্বদ্ধদেশে চামর ফেলিয়া সসন্তরমে 

সরিয়া! যাইতে তাহাদের মণিনৃপুর কমলমধুপানমত্তকলহংসনাদের মত 
বাঁজিয়া উঠিল, চান্লিদিকে সকলে গ্রণত হইল। 
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রাজ! কতিপয় নুহ সমভিব্যাহারে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া ভূষণ ও 
পরিচ্ছদ খুলিয়! ফেলিয়া চক্ত্রতারকাশূন্ত গগনের মত খোভমান হইলেন । 

বায়ামের উপকরণলমূহ সমাহৃত হইলে সমবয়স্ক রাজকুমারগণের সহিত 
কিয়ৎকাল ব্যায়াম করিলেন। তখন পরিজননকল ন্নানোপকরণ 

সমাহরণের জন্ত সত্ব হইয়া উঠিল এবং অল্প লোকের সত্বর ইতস্তত 

গননাগমনে রাঁঞ্জভবন জনাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। 

স্ানাগারে পিতবিতান প্রলম্বিত রহিগ্নাছে ; পরিচারিকাসকল 

মগডলাকারে অপেক্ষা করিতেছে ; স্ফা্টিক স্নানপীঠ পাত! আছে ; তাহার 

পার্খে অতিন্ুরভি-গন্ধদলিলপূর্ণ স্নানকলসসকল সজ্জিত) পীরলাকষ্ট 
ত্রমরকুল কলসমুখ অন্ধকার করিয়া উড়িতেছে, যেন আতপভয়ে কলসমূখ্খ 

নীলবস্ত্রে আবৃত রাখ হইয়াছে; মধ্যস্থলে গন্ধোদকপূর্ণ কনকময় জলড্রোণী 

রহিয়াছে | 

রাজা ন্নানগৃহে প্রবেশ করিয়া স্কাটিকপীঠে উপবেশন করিপেন। বার- 

বিলাসিনীগণ তাহার মস্তকে সুগন্ধ আমলক লেপন করিয়া দিল। তখন 

রাজা জলদ্রোণীতে অবতরণ করিলেন এবং বারযোধষাগণ বক্ষাঞ্চল আকর্ষণ 

পূর্বক কটিদেশে নিবিড়নিবন্ধ করিয়া, হস্ত ও চরণবলয় উদ্ধে সমুৎসারিত 

করিয়া, অল₹দাম কর্ণপার্খে সরাইয়া, নবানকলস লইয়া চারিদিক হইতে 

রাঞাকে অভিষেক করিতে উপস্থিত হইল । 

রাজ! দ্রোণীললিল হইতে উঠির রাজহংসপ্ুভ্র স্ফাটি কপীঠে ঈীড়াইলেন। 

তখন কেহ বা! মরকতকলস হইতে, কেহ বা স্ষাটিককলস হইতে, চনন- 

রসমিশ্র জল রাঞ্জার মণ্ডকে ঢালিয়৷ দিল ) কেহ রজতকলসের পার্খদেশে 

হস্তপল্লব বিস্তাস দ্বারা কলস উৎংক্ষিপ্ত করিয়া! তীর্থনলিলধার! বর্ধণ 

করিল, যেন রজনী পূর্ণচন্ত্রমগ্ুপ হইতে জ্যোত্মাধার! ঢালিয়। দিল; কেহ 

কনককলস হইতে কুন্কুমক্পল ঢালিয়া দিল, বোধ হুইল যেন দিবসশ্রী 

বালাতপ বর্ষণ করিল। 



ঙ কাদশ্বরা 

এইরূপে স্থান সমাপন করিয়| সর্পনির্শে।কের ন্যায় ধবল-লঘু ধোৌতবাঁস 
পরিধানান্তে রাজ! শরদন্বরের মত শোভমান হইলেন। অতিধবল- 

লধরচ্ছেদগুচি ছুকুলপটপন্ল ঘার! গিরোবেষ্টন করাতে তুহিনগিরির মত 
শোভিত হইলেন। ্ঃ 

তৎপরে পূজা, আহার প্রস্থৃতি সমুবায় কণ্ম সমাপন 'করিয়া শক্মনাগাঁরে 

প্রবেশপুর্বক বিবিধগন্ধামোদিত স্ুশুত্র কোমল শব্যার শয়ন করিয়া 

বৈশম্পায়নকে আনয়নের নিমিত্ত প্রতীহারীকে 'আদেশ দিলেন। 

প্রতীহারী আল্ঞামাত্র বৈগম্পায়নকে শয়নাগারে আনয়ন করিল। রাজ! 

পিজ্ঞার্দ1 করিলেন, “বৈশম্পায়ন! তুমি কোন্ দেশে কিরূপে জন্মগ্রহণ 

'করিয়াছ? তোমার জনকজজননী কে? কিরুপে সমস্ত শাস্ব অভ্যান 

করিলে? তুমি কি জাঁতিশ্মরঃ অথবা কোন মহাপুরুষ, যোগবলে 

বিহগবেশ ধারণ করিয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছ, কিন্ব। অভীট 

€েব্তাকে সন্ত করিয়া বর প্রাপ্ত হইগ়াছ? তুমি পূর্বে কোথায় বাদ 

করিতে? কি রূগেই বা চগ্ডালহস্তগত হইয়া পিগ্ররাবৃদ্ধু হইলে? 

এইসকল শুনিতে আমার অতিশয় কৌতুহল জন্মিয়াছে, অতএব তোমার 
আগ্যোপাস্ত সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ন করিয়। আমার কৌতুহলাবিষ্ট চি্তকে 

পরিতৃপ্ত কর।” 

রাজার এই কথ! শুনিয়! বৈশম্পায়ন বিনয়বাক্যে কহিল, "যদি আমার 

জন্মবৃত্বান্ত শুনিতে মহারাজের নিতান্ত কৌতুহল জন্মিয়। থাকে তবে শ্রবণ 
কর্ন :-_ 

“ভারতবর্ষের মধ্যস্থলে বিদ্ধ্যাচলের নিকটে এক অটবী আছে। 

উচ্থাকে বিদ্ধ্যাটবী কছে। এ অটবীর মধ্যে গোদাবরী নদীর তীরে 

মহধি অগস্ত্যের পবিত্র সুন্দর আশ্রম ছিল সেস্থানে রামচন্দ্র পিতৃ- 

আজ্ঞ। প্রতিপালনের নিমিত্ত সীতা”ও লক্ষণের সহিত পঞ্চবটীতে 

পর্ণশাল। নির্বাণ করিয়া! কিঞ্িংকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন । এ আশ্রমের 
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অনতিদূরে উৎফুল্লকুমুদকুবলয়শোভিত, জলচয়পক্ষিসঙ্কুল পম্পা নামক 

সরোবর আছে। এ সরোবরের পশ্চিম তীরে ভগবান বামচন্ত্র শর দ্বারা 

যে সপ্ুতাল বিদ্ধ করিয়াছিলেন তাহার নিকটে এক শ্রকাণ্ড শালী 

বৃক্ষ আছে। বুহৎ এক অজগর সর্প সর্বদা এ বৃক্ষের মুলদেশ বেন 
করিয়৷ থাকাতে বোধ হয় যেন আলবাল দ্বার! বেষ্টিত রহিয়াছে । উহার 

শাখাপ্রশাখানকল এরূপ উন্নত ও শিস্তৃত যে, বোধ হয় যেন, উহ! ভ্জ্ত 

প্রসারণপুর্বধক গগনমগুলের দৈর্ঘ্য পরিমাণ করিতে উঠিঙেছে। স্বদ্ধদেশ 

এরূপ উচ্চ, বোধ হয় যেন, একেবারে পৃথিবীর চতুদ্দিক অবলোকন 
করিবার উদ্দেশ্তে মুখ বাঁড়াইতেছে। ওঁ তরুর পল্লবাস্তরে, কোটরে, 

শাখাগ্রে, স্বন্ধসদ্ধিতে ও বন্ধলখিবরে সহ কুলায় (নর্মাণ করিয়া! ৩ 

শারিক! প্রভৃতি নানাবিধ পক্ষিগণ স্থে ও নিভয়ে বাস করে। তর 

অঠিশয় প্রাচীন ; সুতরাং বিরলপল্লব হইয়াও, পক্ষিশাবকদিগের দিবানিশি 

অবস্থিতি প্রযুক্ত, সর্বদ] নিবিড়পল্লবাকীর্ণ বলিয়া বোধ হয়। কোন কোন 

পক্ষিশাবকের পক্ষোদ্তেদ হয় নাই, তাহার্ধিগকে এ বুক্ষের ফণ বলিয়া ভ্রান্তি 

জন্মে। পক্ষীর! রাত্রিকালে বৃক্ষকোটরে আপন আপন নীড়ে নিদ্রা যায়। 

প্রভাত হইলে আহারের অন্বেষণে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া! গগনমার্গে উড্ডীন হয়। 

তৎকালে বোধ হয় যেন হিদ্বর্ণ দুর্বাদলপরিপূর্ণ ক্ষেত্র বা অসংখ্য উন্ত্রধন্ 
আকাশমার্গ দিয়া চলিয়া যাইতেছে ! তাহার। দিপ্দিগন্তে মণ করিয়| 

'আহারদ্রব্য অন্বেবণপুর্্বক 'আপনারা ভোঞ্জন করে এনং শাবকদিগের 
নিমিত্ত বিবিধ ফলরসন ও কলমমপ্জরী বহন করিয্তা আনে এবং রাক্ানুলিত্ট 

ব্যাত্রনথের হয় চু পুট দ্বারা শাবকদিগকে যত্রপূর্বক আহার করাইয়) দেয়। 

“সেই, বৃক্ষের এক জীর্ণ কোটরে আমার পিতামাত। বাস করিতেন 

কডাক্রনে মাতা গঠবতী হইলেন এবং আমাকে প্রসব করিয়া সৃতিক! 

পীড়ার অভিস্ৃতা হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। পিতা তৎকাণে বৃদ্ধ 
হুই্লাছিলেন, আবার প্রিয়তমা জাগার বিয়োগশোকে অতিশয় ব্যাকুল ও 



৮ কাদন্বরী 

হুঃখিতচিত্ত হইলেন) তথাপি স্নেহবশত্তঃ আমাকেই অবলম্বন করিয়! 

শোকসন্বরণপুর্বক আমার লালনপাপন ও রক্ষণাবেক্ষণে যত্রবান্ হইয়া 
কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বাদ্ধক্যবশতঃ তাহার পিচ্ছজাল ঘবল্প, 

অর্জর ও শিখিল হুইয়! গিয়াছিল; তাহার গমন করিবার কিছুমাত্র 

শক্তি ছিল না) তথার্পি ধীরে ধীরে সেই আবাসতরুতলে নামিয়্া, 

অন্তপক্ষিকুলায়ন্রষ্ট শাপিবল্লরী হইতে যে যৎকিঞ্চিং আহারদ্রব্য পাইতেন 

আমাকে আনিয়। দিতেন, আমার আহারাবশিষ্ট যাহা থাকিত আপনি 

ভোজন করিয়া! কোন প্রকারে জীবনধারণ করিতেন । 

“একদা নিশাবসানে গগনতল যখন প্রভাত-সন্ধ্যারাগে লোছিত, চন্দ্র 

খন পল্মনধুর-মত-রক্তবর্ণ-পক্ষপুটশালী বৃদ্ধহংসের ন্যায় মন্দীকিনী- 

পুলিন হুইতে পশ্চিমসঘুদ্রতটে অবতরণ করিতেছেন ; দিকচক্রবালে বৃদ্ধ- 

রস্কুমগের রোমের মত একটি পাওুত| ক্রমশঃ বিস্তীর্ণ হইতেছে ; গজ- 

রুধিররত্ত সিংহজটার লোমের ন্যায় লোহিত, ঈষত্তপ্ত .লাক্ষাতন্তর স্ায় 

পাটলবর্ণ স্তৃপীর্ঘ সুর্য্যরশ্মিগুলি যেন পন্সরাগমণিশলাকার সম্মাজ্জনী হারা 

গননকুটিন হইতে তারাপুষ্পগুলিকে সমুৎসারিত করিয়। দ্বিতেছে ; সপ্তর্ষি- 

মণ্ডল উত্তরদিকে অস্থরতল হইতে সন্ধ্যাউপাসনার অন্য যেন মানস- 

সরোবরের তীরে অবতরণ করিতেছেন; অরুণকরনিক্ষিপ্ত তারাগণের 

স্তায় বিকশিত শুক্তিসম্পুটম্খলিত মুক্তাফগরনিকর বিক্ষিপ্ত হইয়া! পশ্চিন- 
সমুদ্রতট ধবলিত করিয়াছে; তপোবনধাসী অগ্নিহোত্রদিগের গৃহ হইতে 

রাসভরোমধূসর ধুমলেখা উখ্খিত হুইয়! তরুশিখরে পারাবতমালার স্থায় 
কুওলিত হইয়। ঘুরিতেছে ) নিশাবসানহেতু জড়িমা প্রাপ্ত সমীরণ হিমশীকর 
বহন করিয়া, পল্লপবলতা নাচাইয়, কমলবনের মুগদ্ধ হরণ করিয়া, মন্দমন্দ 

বহিতে লাগিল; প্রভাতন্নিধ-সমীরণাহত হইয়৷ নিদ্রালন চক্ষুর উত্তপ্ত- 
জতুরসাল্লি্ পক্ষমমালা ঈষং বিকশিত করিয়া! উষরশয্যাধুমর বন্মুগসকল 

জাগরিত হইয়! উঠিল) পক্ষিগণের কলরবে অরণ্যানী মুখরিত হইল। 
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ক্রমে সূর্য্য স্পষ্ট হইতে লাগিল। কিঞ্িছুনুক্ত নবনলিনদলসম্পুটের মত 

পাটলবর্ণ নবোধিত রবির মঞ্জিষ্ঠারাগলোহিত কিব্ণঙ্জালে গগনমণ্ডল 
লোহিতবর্ণ হুইয়৷ উঠিল। তথন শান্সলীবৃক্ষস্থিত পক্ষিগণ একে একে 

আহারের অন্বেবণে অভিলধিত প্রদেশে প্রস্থান করিল। পক্ষিশাবকের! 

নিঃশব্দে কোটরে রহিয়াছে ও আমি পিতার নিকটে বলিয়া আছি, এমন 

সময়ে ভয়াবহ মুগয়াকোলাহল শুনিতে পাইলাম। কোন,.দিকে লিংহ" 

সকল গভীর স্বরে গর্জন করিতে লাগিল; কোন প্রদেশে তুরঙ্গ, কুরঙগ, 
মাতঙ্গ প্রভৃতি বনচর পশুনকল বন আন্দোলন করিল বেড়াইতে লাগিল? 

কোন স্থানে ব্যাঘ্ব, ভন্গুক, বরাহ প্রভৃতি ভীষণাকার জন্তদকল ছুটাছুটি 
করিতে লাগিল; কোন স্থানে মহিষ, গণ্ডার প্রভৃতি বৃহৎ বৃহত জন্তগণ 

অতি বেগে দৌড়িতে লাগিল ও তাহাদিগের গাত্রঘর্ষণে বুক্ষদকল ভগ্ন 

হইতে আরম্ভ হইল। মাতঙ্গের চীৎকারে, তুরল্গের ত্ষোরবে, সিংহের 

গর্জনে ও পক্ষীদিগের কলরবে বন আকুল হইয়া উঠিল এনং তরুগণও 

বেন ভয়ে কাপিতে লাগিল। আমি সেই কোলাহল শ্রবণে ভয়বিহবল ও 
কম্পিতকলেবর হইয়া! নিরাপদ হইবার আশায় পিতার জীর্ণ পক্ষপুটের 

অন্তরালে লুকাইলাম। তথ! হইতে ব্যাধদিগের নানা প্রকার চীখকার ও 

কোলাহল শুনিতে লাগিলাম । * 

প্যখন মুগয়াকোলাহল নিবৃত্ত হইয়৷ অরণ্যানী নিস্তব্ধ হইয়াছে, তখন 
আমি পিতার পক্ষপুট হইতে আস্তে আস্তে বিনির্গত হুইয়! কোটর হইতে 

মুখ বাড়াইয়া! যে দিকে কোলাহল হইতেছিল সেই দিকে ব্রাসচঞ্চল দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিলাম। দেখিলাম কুতাস্তের সহোদরের স্ভায়, পাপের 

সারথির স্থায়, নরকের দ্রারপালের ন্তায় বিকটমুস্তি এক সেনাপতির 
সমগ্িব্যাহারে ঘনীভূত অন্বকার অথব! অঙ্জনশিলার স্ুস্তসস্তার সদৃশ 

কষ্চকায় কুর্ূপ ও কাকার কতক..ল শবরসৈম্ত আদিতেছে। 

তাহাদিগকে দেখিলে ভূতবেষ্টিত ভৈরব ও দৃতমধ্যবস্তী কালাস্তককে স্মরণ 



১০ কাদস্বরী 

হয়। পরে অবগত হইলাম যে সেই সেনাপতির নাম মাতঙ্গক। তাহার 

্বন্ধাবলম্বী আকুটিলাগ্র কুস্তলভার কৃক্ক্রু,র মুখমণ্ডল বেষ্টন করিয়৷ আছে? 

স্থরাপানে তাহার ছুই চক্ষু জবাবর্ণ; সর্ব শরীরে বিন্দু বিন্দু রক্ত 

লাগিয়াছে; সঙ্গে কতকগুলি বড় বড় শিকারী কুকুর আছে । তাহাকে 

দেখিয়া বোধ হুইল যেন কোন বিকটাকার অন্থর বন্য পশু ধরিয়া 

খাইতে আসিয়াছে । শবরসৈন্ত অবলোকন করিয়া মনে করিলাম, ইহার! 

কি ছুরাচার ও দুক্র্মন্বিত। জনশুগ্ত অরণ্য ইহাদিগের বাসস্থান, মগ্য 

মাংদ আহার, ধন্থু ধন, কুস্টুর সুহৃতৎ, ব্যাপ্র ভন্গুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তর 

সহিত একত্র বাপ এবং পশুদিগের প্রাণবধ করাই জীবিকা ও ব্যবসায়। 

অন্তঃকরণে দয়ার লেশ নাই, অবর্থের ভয় নাই ও সদাচারে গ্রবৃত্তি নাই। 
ইহার! সাধুবিগৃ্হিত পথ অবলম্বন করিয়া সকলের নিকটেই নিন্দাম্পদ 

ও দ্বণাম্পদ হইতেছে সন্দেহ নাই। এই চিন্তা করিতেছিলাম, এমন 

সময়ে মুগয়াজন্থ শ্রান্তি দূৰ করিবার নিমিত্ত তাহারা! আমাদিগের 

আবাসতরুতলের ছায়ায় আপিয়া উপবিষ্ট হইল। অনতিদুরস্তিত সরোবর 
হইতে কমলপত্রসম্পুটে করিয়া ড্রবযুক্তীফলসদৃশ স্বচ্ছ জল ও মৃণাল 

আনিয়া! পিপ।স। ও কপ! শান্তি করিল। তাহার যখন অমল ধবল মুণাল 

ভক্ষণ করিতেছিল, মনে হইতেছিপ যেন রানু চন্দ্রকে গ্রাস করিতেছে। 

কিছুক্ষণ বপিয়! শ্রান্তি দৃধ করিয়া তাহার! চলিয়া গেল। 

প্পবরসৈন্তের মধ্যে এক বুদ্ধ সেদিন কিছুই শিকার করিতে পারে 

নাই ও মাংপ গ্রভৃতি কিছুই পায় লাই; সে উহাদিগের সঙ্গে না গিয় 
তরুলে দণ্ডায়মান থাকিল। সকলে দৃষ্টিপথের অগোচর হইলে, 

রুধিরবিন্দুপাটল ছুই চক্ষু দ্বারা সেই তরুর মুল হইতে অগ্রভাগ পর্ধান্ত 
একবার এমনভাবে নিরীক্ষণ করিল যেন পক্ষিগণের আম়ুই, পান 

করিতেছে! তাহার নেত্রপাতমাত্রেই কোটরস্থিত পক্ষিশীবকদিগের 

প্রাণ উড়িয়। গেল। হায়, নৃশংসের অসাধ্য কি আছে ! সোপানশ্রেণীতে 



উপবক্রমণিক! ১১ 
খা 

পাদক্ষেপপুর্ববক অক্রাণিকায় যেরূপ অনায়াসে উঠ যায়, সেইরূপ 
অবলীলাক্রমে সেই নৃংশদ সেই কণ্টকাকীর্ণ ছুরাবোহ প্রকাণ্ড মহীরুহে 
আরোহণ করিল এবং কোটরে কর প্রসারিত করিয়া পক্ষিশাবকদ্িগকে 
ধরিয়া একে একে বহির্গত করিতে লাগিল। কোন কোন শাবক অল্প. 
দিবসজাত, তাহাদের নবপ্রস্থত কমনীয় পাঁটলকান্তি যেন শান্সনী-কুসুমের 
মত, কাহারও পন্মের নুতন দলগুলির মত অল্ল-উদগত পক্ষদ্বয, কাহারও বাঁ 
পন্মরাগের প্রায় বর্ণ, কাহারও বা লোহিতায়মান চথুর অগ্রগাগ ঈষৎ 
উদ্ুক্তমুখ কমলের মত, কাহারও বা মন্তক অনবরত কম্পিত হইতেছে, 
ধেন ব্যাধকে নিবারণ করিতেছে ; এই সমস্ত অসমর্থ শুকশিশু গুলিকে 
বনস্পতির শাখাসদ্ধি ও কোটরাভ্যস্তর হইতে এক একটি ফলের মত 
গ্রহণ করিয়! প্রাণসংহারপূর্র্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। পিতার 
বৃন্ধ বয়স, অকম্মাৎ এই বিষম সম্কট উপস্থিত হওয়াতে তিনি নিতান্ত ভীত 
হইলেন। ভয়ে কলেবর দ্বিগুণ কাপিতে লাগিল এবং তালুদেশ শুফ হইয়! 
গেল। পিতা ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন কিন্তু গ্রতিঝারের 
কোন উপায় ন! দ্বেখিযা আমাকে ত্রাসে শিথিলসন্ধি পক্ষপুটে আচ্ছাদন 

করিলেন ও আপন বক্ষস্থলের নিয়ে লুকাইয়া রাখিলেন। আমাকে যখন 

পক্ষপুটে আচ্ছাদন করেন তখন দেখিলাম তাহার নয়নসগল হইতে জলধ্যরা 
পড়িতেছে। নৃশংদ ব্যাধ ক্রমে ক্রমে আমাদিগের কুলায়ের সমীপবর্তী 
হইল এবং কালপর্পাকার বামকর কোটরে প্রবিষ্ট করিয়া পিতাকে ধরিল। 
তিনি চঞ্চপুটদ্বারা যথাশক্তি আঘাত ও দংশন করিলেন কিন্ত সে কিছুতেই 
ছাড়িল না)-কোটর হইতে বহির্গত করিল, য্পরোনাস্তি যন্ত্রণা দিল, 

পরিশেষে-্প্রাণ বিন করিয়া নিয়ে নিক্ষেপ করিল। পিতার পক্ষ ছারা 

টি ও ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়াছিলাম বলিয়! সে আমাকে দেখিতে পায় 

নাই। এ তরুতলে শু পর্ণরাশি পুঝিত ছিল, মামি তাহাই উপর পতিত্ত 
হুইলাম, অধিক আঘাত লাগিল ন1। 



৯১২ কাদন্বরী 

“অধিক বয়স না হইলে অন্তঃকরণে ন্েছের সঞ্চার হয় না, কিন্তু ভয়ের 

সঞ্চার জন্মাবধিই হইয়া থাকে । শৈশবপ্রযুক্ত আমার অন্তঃকরণে স্নেহ- 

সার না হওয়াতে আমার কেবল ভয়ই হইল । প্রাণ পরিত্যাগের উপযুক্ত 
কাল পাইয়াও '্মামি নিতান্ত নৃশংস ও নির্দয়ের হ্যায় মুত পিতাকে 

পরিত্যাগ করিয়। পলাইবার চেষ্টা করিতে লাঁগিলাম। অস্থির চরণ ও 

অঙমগ্রোদিত পক্ষপুটের সাহাযো ধীরে ধীরে গমন করিবার উদ্যোগ 

করাতেও বারংবার ভূহলে পড়িতে ও তখা হইতে উঠিতে লাগিলাঁম। 

ভাবিলাম, বুঝি এ যাত্রার কৃতান্তের করাল গ্রাস হইতে পরিত্রাণ হইল না। 

পরিশেষে মন্দ মন্দ গমন করিয়| নিকটস্থিত এক ঘনকুষ্ণপল্লবিত তমাল- 

তরুর মুলদেখে লুকাইলাম, তখন মনে হুইল যেন পিতৃকোলেই আশ্রয় 
পাইলাম। এমম সময়ে সেই নৃশংস চগ্াল শালসপীবৃক্ষ হইতে নামিক্া 

পক্ষিশাবকিগকে একত্র করিয়া লতাপাশে বদ্ধ করিল এবং যে পথে 

শবরটৈন্যের গিয়াছিল সেই পথ দিয়! চলিয়! গেল। 
দুর হইতে পতিত ও ভদ্বে নিতান্ত অভিভূত হওয়াতে আমার কলেবর 

কম্পিত হইতেছিল) আবার বলবতী পিপাপা কঠশোষ করিল। এতক্ষণে 

পিশাচ অনেক দূরে গিয়া! থাকিবে এই সম্ভাবনা করিয়া মুখ বাড়াইয়! 
চস্ুর্দিক অবলোকন করিতে লাগিলাম। কোন দিকে কোন শব্দ শুনিবা- 

মান অমনি শঙ্কিত হইতেছিলাম এবং পদে পর্দে বিপদ আশঙ্ক1 

করিতেছিলাম। ক্রমে তমালনুল হইতে নির্গত হইলাম ও ধীরে ধীরে 

গমন করিবার উদ্মোগ করিতে লাগিলাম। যাইতে যাইতে কখন ব৷ 

পার্থ কখন ঝা সম্মুখে পতিত হওয়াতে শরীর ধুলিবূসরিত হইল ও ঘন ঘন 
নিশ্বাস বহিতে লাগিল। তখন মনে মনে চিন্তা করিলাম, কি আশ্চর্য্য ! 

যত ছুর্দীশা ও যত কষ্ট সহা করিতে হউক না কেন, তথাপি কেহ উইবন- 

ভূষ্! পরিত্যাগ করিতে পারে না। আমার সমক্ষে পিতা প্রাণত্যাগ 

করিগেন স্বক্ষে দেখিলাম, আমিও বৃক্ষ হইতে পতিত হইয়া বিকলেম্টিয় 
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ও মৃতপ্রায় হুইয়াছি; তথাপি বাচিবার বিলক্ষণ বামন! আছে। হায়, 

আমার তুল্য নির্দয় কে আছে! মাত প্রসবসময়ে গ্রাণত্যাগ করিলে 

পিত। জায়াশোকে নিতাস্ত অভিভূত হ্ইয়াও কেবল আমাকেই অবলম্বন 

করিয়া আমার লালন পালন করিতেছিলেন এবং অতান্তন্নেহ প্রযুক্ত বৃদ্ধ 

বয়সেও তাদৃশ বিষম ক্রেশ সহ করিয়! আমারই রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত 
ছিলেন। কিন্তু আমি সে-সকল একেবারে বিস্বৃত হইলাম। আমার ন্যায় 

কৃতপ্র আর নাই; আমার মত নৃশংস ও ছুনাঁচার এই ভূমওলে কাহাকেও 

দেখিতে পাই না। কিন্তু কি আশ্চর্য! সেরূপ অবস্থাতেও আমার 

জল পাঁন করিবার অভিলাষ হইল। দুর হুইতে সারস ও কলহংসের 
অনতিপরিস্ফুট জলদেবতানুপুররবান্ুকারী কলরব শু1নয় অনুমান করিলাম 

দুরে সরোবর আছে। কিরূপে সরোঁবরে যাইব, কিরূপে জল পান করিয়৷ 

প্রাণ বাচাইব, অনবরত এইরূপ ভাবিতে লাগিলাম। 

"এমন সময়ে মধ্যাহ্ুকাঁল উপস্থিত। গগনমগ্ডলের মধ্যভাগ হইতে 

দিনমণি অগ্িস্ফুলিঙ্গের স্তায় প্রচণ্ড অংগ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । 
রৌদ্রের উত্তাপে পথ উত্তপ্ত হইল। পথে পদদবিক্ষেপ করে কাহার সাধ্য ! 

সেই উত্তপ্ত বানুকায় আমার পদ দগ্ধ হইতে লাগিল । কোন প্রকারে 
মরিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু সে সময়ে এরূপ কষ্ট ও যাতন উপস্থিত 

হইল যে, বিধাতার নিকট বারংবার মরণের প্রার্থন! করিতে লাগিলাম। 

চতুর্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। পিপাসায় ক শুষ্ক ও অঙ্গ অবশ 
হইল। 

"সেই স্থানের অনতিদুরে জাবালি নামে পরম পবিত্র মহাতপা মহুষি 
বাস কুরিতেন। তাহার পুত্র হারীত কতিপয় বন্ড সমভিব্যাহারে 
সেই দিক্ দিয় সরোবরে স্নান করিতে বাইতেছিলেন। তিনি 

খাঁ তেজস্বী, যে, হঠাৎ দেখিলে সাক্ষাৎ শৃরধ্যঘেবের, গার বোধ 
হয়। তীহার অঙ্গাবয়ব যেন তড়িৎ ও কনকদ্রব দ্বার! গঠিত । তাহার 
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মন্তকে জটাভার, ললাটে ভন্মত্রিপুণ্ড ক, কর্ণে স্ফাটিকমালা, বাম করে 

কমগুলু, দক্ষিণ হন্তে আধাঢ়দ, স্বষ্ধে কৃষ্ণাজিন ও গলদেশে 

যজ্ঞোপবীত। তাহার প্রশান্ত আকৃতি দেখিবামাত্র বোধ হুইল যে, 
পরম কারুণিক ভূতভাবন ভগবান ভবানীপতি আমার রক্ষার নিমিত্ত 
ভূঁতলে অবতীর্ণ হইলেন। সাধুদিগের চিত্ত স্বভাবতই দয়ার্্ । আমার 
সেইন্প ছূর্দশা ও যন্ত্রণা দেখিয়া, তাহার অন্তঃকরণে করুণার উদয় হুইল, 

এবং আমাকে নির্দেশ করিয়া! বয়স্তদ্িগ্রকে কহিলেন, “দেখ দেখ একটি 

শুকশিও পথে পতিত রহিয়াছে । বৌধ হয় এই শাল্লীতরুর শিখর- 
দেশ হইতে পতিত হুইয়! থাকিবে। ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতেছে ও 

বারংবার চথ্চুপুট ব্যাদান করিতেছে। বোধ হয় অতিশয় তৃষ্ণাতুর 
হইয়া থাকিবে । জল ন! পাইলে আর অধিকক্ষণ বাচিবে না । চল, 

আমর] ইহাকে সরোবরে লইয়| যাই । জলপান করাইয়৷ দিলে বাচিলেও 
বীচিতে পারে । এই বলিয়া আমাকে ভূতল হইতে তুলিলেন। তাহার 
করম্পর্শে আমার উত্তপ্ত গাত্র কিঞিৎ সুস্থ হইল। তিনি আমাকে 

সরোবরে লইয়া গিয়। আমার মুখ উন্নত ও চঞ্চুপুট বিস্তৃত করিয়া 

অস্্রলির অগ্রভাগ দ্বারা আমার কণ্ঠে বিন্দু বিন্দু বারি প্রদান করিলেন । 
জল পান করিয়! পিপাসাশাস্তি হইল। পরে তিনি আমাকে স্নাল 
করাইয়া! নলিনীপত্রের শ্রীতল ছায়ায় বসাইয়৷ রাখিলেন। অনন্তর খষি- 
কুমারেরা শ্নানাস্তে অর্থাপ্রদানপুর্বক ভগবান ভাঙ্করকে প্রণাম 

করিলেন এবং আর্জ বস্ত্র পারত্যাগ ও পবিজ্র নৃতন বসন পরিধান- 
পূর্বক আমাকে গ্রহণ করিয়! তপোবনাভিমুখে মন্দ মন্দ গমন, করিতে 

লাগিলেন। | | 
প্তপোবনের সন্নিহিত হইলে দেখিলাম তত্রস্থ তরু ও লং কল 

কুন্গমিত, পল্পবিত ও ফলভরে অবনত হুইয়। রহিয়াছে। নারিএল- 
আলিঙ্গিত এল! ও লব্ঙ্গলতার কুনুমগদ্ধে দিক আমোদিত হইতেছে। 
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মধুকর ঝঙ্কার করিয়া এক পুষ্প হইতে অন্ত পুণ্পে বসিয়া মধৃপান 

করিতেছে । অশোক, চম্পক, কিংশুক, সহকার, মল্লিক], মালতী প্রভৃতি 

নানাবিধ বৃক্ষ ও লতার সমাবেশে এবং তাহাদিগের শাখ! ও পল্লবের পরস্পর 
সংযোগে মধ্যে মধ্যে রমণীয় গৃহ নির্মিত হইয়াছে । উহার অভান্তরে 

দিনকরের কিরণ প্রবেশ করিতে পারে না। মহর্ষিগণ মন্ত্রপাঠপুর্ব্বক 

প্রজ্লিত অনলে ঘ্বৃতাহুতি প্রধান করিতেছেন এবং প্রদধীপ্ত অগ্রিশখার 

উত্তাপে বুক্ষের পল্লবসকল মলিন হইয়া যাইতেছে । গন্ধবহ হোমগন্ধ 

বিস্তারপূর্রবক মন্দ মন্দ বহিতেছে। মুনিকুমারের! কেহ বা উচৈংস্বয়ে 

বেদ উচ্চারণ, কেহ বা প্রশান্তভাবে ধর্ধশাস্ত্রের আলোচনা করিতেছেন। 
মুগকদশ্ব নির্ভয়চিত্তে বনের চতুর্দিকে খেলিয়া বেড়াইতেছে। শুকমুতত্রষ্ 
নীবারকণিক| তরুতলে পতিত রহিয়াছে । সর্বত্রই একটি পবিত্রতা ও 

ধম বিরাজ করিতেছে । 

*তপোনন দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ আহলাদে পুলকিত হইল। 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম রক্তপল্লবশোভিত রক্তাশোকতরুর 
ছায়ার পরিষ্কৃত পবিত্র স্থানে বেত্রাসনে ভগবান্ মহাতপ! মহর্ষি জাবালি 

বিয়া আছেন। অন্তান্ত মুনিগণ চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট 
বহিয়াছেন। মহধি 'সতি প্রাচীন; জরার গ্রভাবে মন্তকের জটাভার 

ও গাত্রের লোনসকল ধবলবর্ণ, কপালে ত্রিবলী, গণস্থল নিয় এবং শিক! 

ও পঞ্জরের অস্থিসকল বহির্গত হইয়াছে । তাহার প্রশান্ত গম্ভীর আকুতি 

দেখিবামাত্র বোঁধ হয় যেন তিনি করুণারসের প্রবাহ, ক্ষমা ও সন্তোষের 

আধার, শান্তিলতার 'মূল, ক্রোধভুক্জঙ্গেব মহামন্্, সৎপথের প্রদর্শক 

এবং ভাবের আশ্রয় । তীহাকে দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে যুগপৎ 

ভঙ্ব ও বিস্ময়ের আবির্ভাব হইল। ভাবিপাঁম, মহ্ষির কি প্রভাব ! ইহার 

প্রভাবে তপোঁবনে হিংসা, দ্বেষ। বৈর, মাঁংসর্ধ্য, কিছুই নাই। ভুজঙ্গের! 

আতপতাঁপিত হইয়া শিখীর শিখাকলাঁপের ছানার লুখে শরন করিয়া 
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আছে। হরিণশাঁবকেরা নিংহশাবকের সহিত সিংহীর স্তনপান করিতেছে। 

করভসকল ক্রীড়া করিতে করিতে শুগুদারা সিংহকে আকর্ষণ করিতেছে । 

মুগমকল অব্যাকুলচিত্তে বুকের সহিত একত্র চরিতেছে এবং শুষ্ববৃক্ষও 

মুকুলিত হইয়াছে । বোধ হয় যেন সত্যযুগ কলিকালের ভঙ্কে পলাইয়! 

তপোবনে আসিয়। অবস্থিতি করিতেছে । ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া! 
দেখিলাম আশ্রমস্থিত তরুগণের শাখায় মুনিদিগের বল শুকাইতেছে, 

কমগুলু ও জপমালা ঝুলিতেছে এবং মূলদেশে বসিবার নিমিত্ত বেদি নির্মিত 

হইয়াছে, যেন বৃক্ষমকলও তপস্থিবেশ ধারণপুর্বক তপন্তা করিতে আরম্ত 
করিয়াছে। 

পএইসকল দ্বেখিতেছিলাম এমন সময়ে মুনিকুমার হারীত আমাকে 
সেই রক্কাশোক তরুর ছায়ায় বসাইয়। পিতার চরণারবিন্দ বন্দনা পূর্ব্বক 
খ্বতত্ত্রএক কুশাসনে উপবিষ্ট হইলেন। অন্তান্ত যুনিকুমারেরা আমাকে 

দেখিয়া সাঁতিশয় কৌতুকানিষ্ট ও ব্যগ্র হইয়া হারীতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 

“সথে! এই গুকশিশু কোথায় পাইলে? হারীত কহিলেন, “ম্নান 

করিতে যাইবার সময় পথিমধ্যে দ্বেখিলাম এই শুকশিণু কুলার হইতে 
পতিত হুইয়! ভূতলে বিলুঠ্ঠিত হইতেছে । ইাঁকে তাদৃশ বিষমছুরবস্থাপন্ন 
দেখিয়া আমার অস্তঃকরণে করুণার উদয় হইল। কিন্তু যে বৃক্ষ হইতে 

পতিত হইয়াছিল তাহাতে আরোহণ করা আমাদিগের অসাধ্য বোঁধ 
হওয়াতে সঙ্গে করিয়! লইয়া আসিয়াছি। এই স্থানে থাকুক, সকলকে 

বততপুর্ব্বক ইহ'র রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে ।, 

পহারীতের এই কথা শুনিয়া ভগবান্ জাবাণি কৌতুহলাক্রাস্ত হইয়া 
আমার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপে করিলেন। তাহার প্রশাস্তদৃষ্টিপা+টত্রেই 

আমি আপনাকে চরিতার্থ ও পবিত্র জ্ঞান করিলাম। তিনি পরাচতের 
হ্যা আমাকে বারংবার নেত্রগোচর করিয়! কহিলেন, 'এই পক্গী আপন 

হৃর্শের ফল ভোগ করিতেছে ।” সেই মহধি কালব্রয়দর্শী) তপন্তার 
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প্রভাবে ভূত ও ভবিষ্যৎ বর্তমানের স্তায় দেখেন এবং ক্ঞানচস্কু দ্বার! সমস্ত 

প্রগং করতলম্থিত বস্তুর হ্ঠায় দেখিতে পাঁন £ কলে তাহার প্রভাব জানি- 

তেন, সুতরাং তাহার কথার কাহারও অবিশ্বাস হইল না। মুনিকুমারের! 

ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, «এ কি হুশ করিয়াছে, কিরূপেই ঝ! 
তাহার ফল ভোগ করিতেছে? জন্থাস্তরে এ কোন্ জাতি ছিল, কেনই ঝ৷ 

পক্ষী হইয়া! জন্মগ্রহণ করিল? অন্ুগ্রহপূর্বক ইহার দক্ন্বৃত্তাজ বর্ণন 
করিয়া আমাদিগের কৌতৃহলাক্রান্ত চিত্তকে পরিতৃপ্ত করুন।+ * 

“মহর্ষি কহিলেন, “দে কথা বিশ্ময়নজনক ও কৌতুকাবহ বটে, কিন্ত 
অতি দীর্ঘ, অল্পক্ষণের মধ্যে সমাপ্ত হইবে ন1। এক্ষণে দিবাবসান হইতেছে, 

আসাকে স্নান করিতে হইবে । তোমাদিগেরও দেবার্চনসময় উপস্থিত ॥" 

ইহাকে আহার করাইয়! ও আপনারা আহারাদি সমাপন করিয়! সকলে 
নিশ্চিন্ত হইয়। বসিলে আমি ইহার আগ্ভোপাস্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিব। 

' আমি বর্ণন করিলেই সমুদ্ায় জন্মাস্তরবৃত্তান্ত ইহার স্থতিপথাগ্নড় হইবে ।” 
মহর্ষি এই কথ। কহিলে মুনিকুমারের! গাত্রোখানপুর্বক স্নান পুজা প্রভৃতি 

সমুদায় দিবসব্যাপার সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। 

"ক্রমে দিবাবমান হইল । মুনিঞনেরা রক্তচন্দনের সহিত বে অর্থ্য 
দান করিয়াছিলেন সেই রক্তচন্দনে অন্লিপ্ত হুইয়াই যেন, রবি রক্ব্্ণ 

হইলেন। মধুধারার মত লোহিত রবির কিরণ ধরাতল পরিত্যাগ করিয়। 

কমলবনে, কমলবন ত্যাগ করিয়া তরুশিখরে এবং তদনভ্তর পর্ববতশূঙ্গে 

আরোহণ করিল। বোধ হুইল যেন, পর্বতশিখর স্ুবর্ণে দণ্ডিত হুইয্জাছে। 

পারাবত-চরুণের মত পাটলরাগ ধারণ করিয়া রবি অস্তগত হুইল । দিনশেষে 
রক্চক্ষু .কপিলা তপোবনধেছুটি যেমন গোষ্ঠে ফিরিয়া আসে তেমনি 

লোহিততারকাসংযুক্ত1! কপিলবর্ণা সন্ধ্যা তপোবনে অবতীর্ণ। হইলেন । সাস্ধয 
সদীরণে তরুশাখাদকল সঞ্চাণিত হইলে বোধ হইল যেন ত্রুগণ বিহগ- 

দিগকে নিজ নি কুলায়ে আগমন কন্পিবার নিমিত্ত অ্গুলিসন্কেত ছার! 

ন্ 
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আহ্বান করিতেছে । বিহ্গন্ুলও কলরব করিয়া যেন তাহার উত্তর 

প্রদান করিল। মুনিজনেরা ধ্যানে বদিলেন ও বন্ধাগ্রলি হইয়া সন্ধ্যার 

উপাসন! করিতে লাগিলেন। দুহ্মান হোমধেনুর মনোহর হুগ্ধধারাধ্বনি 

আশ্রমের চতুর্দিক ব্যাপ্ত করিল। হরিঘর্ণ কুশ দ্বার! অগ্নিহোত্রবেদি 

আচ্ছাদিত হইল। দিনের বেলায় ধিনকরের ভয়ে গিরিগুহার অভ্যন্তরে 
অদ্ধকার লুকাইয়! ছিল, এইবার সময় পাইয়া! তথা হইতে বহির্গত হইল। 
সন্ধা। ক্ষয় প্রাপ্ত! হইগে তাহার শোকে দুঃখিত ও তিমিররূপ মলিন বসনে 

'আবগুষ্ঠিত! হইয়া বিভাব্রী আগমন, করিল। ভ্াস্করের প্রতাপে গ্রহগণ 
তক্করের ্ তায় ভয়ে লুকহিয়! ছিল, অদ্ধকার পাইয়! অমনি গগনমার্গে বহির্গীত 

“হইল । পূর্বর্দিগ ভাগে সুধাংশুর অংশু অল্প অন্ন দৃষ্টিগোচর হওয়াতে বোধ 

হইল যেন, প্রিন্নঘমাগমে আহলাদিত হইয়া পূর্ববদিক্ দশনবিকাশপুর্ববক মন্দ 

মন্দ হাসিতেছে। প্রথমে কলামান্ত্র, ক্রমে অর্দমাত্র, ক্রমে ক্রমে সম্পুর্ণ 

মণ্ডল শশধর প্রকাশিত হওয়াতে সমুদয় তিমির বিনষ্ট হুইয়! :গেল। 

কুমুদিনী বিকশিত হইল। মন্দ মন্দ সন্ধাসমীরণ সুখানীন আশ্রমমৃগগণকে 

মাহলাদিত করিল। জীবলোক আনন্দময়, কুমুধ গন্ধময় ও তপোব্ন 

জ্যোত্স।ময় হইল | ক্রমে ক্রমে চাঁরিদও রাত্রি হইল। 

“হারীত আহারাদি সমাপন করিয়! আমাকে লইয়া খধিকুমারদিগের 

সমভিব্যাহারে পিতার সন্গিধানে উপস্থিত .হইলেন। দেখিলেন তিনি 

বেত্রাসনে বনিয়৷ আছেন, জালপাঁদ নাম! শিষ্য তালবৃস্ত ব্জন করিতেছেন। 

ছারীত পিতার সন্দুখে কুতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়! বিনয়বচনে কহিলেন, 
তাত! আমর সকলেই এই গশুকশিশুর বৃত্তীস্ত শুনিতে অতিশয় উৎনৃক। 
আগনি অনুগ্রহপূর্ববক বর্ণন করিলে কৃতার্থ হই।” . 

প্মুনিকুমারের সকলেই কৌতৃহলাক্রান্ত ও একা গ্রচিত্ত হইয়াছেন 
দেখিয়! মহ্র্ষি কথা আরম করিলেন।” 
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'অবস্তি দেশে উজ্জয়িনী নামে এক নগরী আছে। সেইস্থানে 

ভুবনত্রয়ের সর্গস্থিতিসংহারকারী মহাকাল নামে নহাদেৰ অবস্থিতি করেন 

সেই স্থানে শিপ্রানদী তরঙ্গরূপ ভ্রাকুটী বিস্তারপূর্ববক. ভাগীরথীর প্রতি 
উপহাস করিয়া বেগবতী হইয়! প্রবাহিত হইতেছে ; সেই নগরী জল- 

পরিখাবলয় ঘর! পরিবৃতা, সুধাধবল-প্রাক।রমণ্ডল-পরিবোষ্টিত| ১ পথিপার্থে 
বিচিত্র পণ্যশোভিত বিপণি-শ্রেণী ও চিত্রশাল! ১ চুর্ণপর্িষ্ধত কুপ হইতে 

উপবনণকল ঘটীযন্্ব দ্বারা সিচ্যমান; গৃহে গৃহে রক্তাংগুকপতাক! 

উদড্ডভীন; গৃহসকল অধ্যয়নশব্বনুখরিত। নেই নগরে তারাপীঙ নামে 

অশেবগুণশালী মহাযশন্বী. প্রবল প্রতাপ নরপতি ছিলেন। তিনি অর্জুনের 
গায় নিজ ভূজবলে অথগ্ড ভূমগ্ডল জন্ম ও প্রজাগণের রেশ দূর. কিয়! 
সুখে রাজ্যভোগ করিতেন । তাহার গুণে বশীভূত হইয়! লক্ষী কমলবন 

তুচ্ছ করিয়! নারায়ণবক্ষঃস্থল পরিত্যাগ করিয়! তাহাকেই গাঢ় আলিঙগন 

করিয়াছিলেন? সরস্বতী চতুম্মুখের যুখপরম্পরায় বান কর! ক্লেশকর বোধ 
করিয়। তাহারই রসনামগুলে সুখে অবস্থিতি করিয়াছিলেন । তাহার 

মমাত্যের নাম শুকনাস | শুকনান ব্রাহ্গণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 

সকল শাস্ত্রে পারদর্শী, নীতিশান্ত্ প্রয়োগকুশল, ভূভারধা রণক্ষম, অগাধবুদ্ধি, 
ধারপ্রক্কৃতি, সত্যবাদী ও জিতেক্দরি়। তীহার পড্ভীর নাম মনোরম! । 

ইন্দ্রের বৃহস্পতি, নলের: সুমতি, দশরথের বশিষ্ঠ ও র[মচন্ত্রের বিশ্বামিত্র 

যেক্ধূপ উপদেষ্টা ছিলেন, শুকনাসও সেইরূপ রাজকাধ্য-পধ্যালোচনা- 

বিষয়ে রাঞজাকে যথার্থ সহপদেশ দিতেন । মন্ত্রীর বুদ্ধি এরপ তীক্ষ যেঃ 
জটিল ও ছুরবগাহ কোন কার্ধ্যলক্কট উপস্থিত হইলেও তাহার বুদ্ধি বিচশিত 
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ব! গ্রতিহত হইত না। শৈশবাবধি অকৃত্রিম প্রণয়সঞ্চার হওয়াতে রাজ 

তাহাকে কোন বিষয়ে অবিশ্বাস করিতেন ন। তিনিও বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে 

নৃপতির হিতকার্যয অনুষ্ঠানে তৎপর ছিলেন। পৃথবীতে তুল্য গ্রতিদবন্দী 
ছিল ন এবং প্রজাদিগের উৎপাত ও অন্থখ আকাশকুস্থমের সায় অলীক 

পদার্থ হইয়াছিল, সুতরাং সকল বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়! শুকনাসের প্রতি 

রাজ্যশাসনের ভার সমর্পণপুর্বক রাজা! যৌবনস্থখ অন্থুভব কারতেন। 
কখন জলবিহার, কথন বনবিহারঃ কথন ব৷ নৃত্য-গীত-বাঘ্ভের আমোদে 
স্ুথে কালহুরণ করিতেন। শুকনান অসীম সাম্রাজ্যকার্য। অনায়াসে 

সুপৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন করিতেন। তাহার অপক্ষপাতিভ1 ও সদ্বিচারগুণে 

প্রজ্গার। অত্যন্ত বশীভূত ও অনুরক্ত হইয়াছিল। 
“তারাগীড় এইরূপে সকল মুখের পার প্রাপ্ত হইয়াও সস্তানমুখাব- 

লোকনর্প স্থখলাভ করিতে ন! পাইয়া মনে মনে অতিশয় হুঃখিত থাকেন। 

সন্তান না৷ হওয়াতে সংসার অরণ্য, জীবন বিড়ম্বনা ও শরীর ভারমাত্র 

বলির! বোধ হইত এবং আপনাকে অসহার, অনাশ্রর ও হতভাগ্য বিব্চন! 
করিতেন। নৃপতির বিলাসবতী নামী পরম রূপবতী পত্রী ছিলেন। 
কন্দ্পের রতি ও শিবের পার্বতী যেরূপ পরম প্রণগ্জিনী, বিলাসবতীও সেইন্দপ 

রাজার পরমপ্রণয়াম্পদ ছিলেন। সন্তানের মুখাবলোকনরূপ স্্খলাভে 

বঞ্চিত হুইয়] রানীও শোকাকুল। ছিলেন। 
"অপত্/লাভেপ্ আশায় রাণী দেবতার আরাধনা, ব্রাহ্মণের সেবঝ| ও 

গুরুজনের পরিচর্যার অতিশয় অনুরক্ত] হইলেন। দৈবকর্থ্ে অনুরক্তা 

হইয়। চণ্ডিকার গৃহে প্রতিদিন ধূপ গুগৃগুল প্রতৃতি সুগন্ধ ড্ুব্যের গন্ধ 
প্রধান, দিবসবিশেষে তথায় কুশাননে শয়ন, প্রতিদিন প্রাতঃকালে 

ব্রাঙ্মণদিগকে স্বর্ণপাত্র দান, কৃষ্ণপক্ষীয় চতুদিশী রজনীতে চতুষ্পথে 

দেবতাদ্বিগকে বলি উপহার, অশ্থথ প্রভৃতি বনস্পতিদিগকে প্রদক্ষিণ 

করেন। যোড়শোপচারে ষঠীদেবীর পুজা দেন। ফলত; যে যেরূপ তের 
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অনুষ্ঠান করিতে কহে, অতিশয় ক্লেশপাধ্য হইলেও, অপত্যতৃষ্ণা় উহার 
অনুষ্ঠান করেন, কিছুতেই পরাজ্ুগ হন নাঁ। গণক অথবা! সিদ্ধ পুরুষ 
দেখিলে সমাদরপুর্ধবক সন্তানের গণনা করান। রান্িতে যেসকল স্বপ্ন 

দেখেন প্রভাতে পুরন্ধণীদিগকে তাহার ফলাফল জিজ্ঞাসা, হস্তে তাগা ও 
মাছুলি ধারণ করিতে লাগিলেন। 

“এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে, একদা রাত্রিশেষে স্বল্লাবশেষ 

তারকা পাগুবর্ণ হইলে, আকাশমগ্ডল বৃদ্ধ-পাঁরবত-পক্ষের মত ধুনরবর্ণ 
ধারণ করিলে, রাজা স্বপ্নে দেখিলেন বিলাসবতী সৌধপিখরে শরন করিয়া 

আছেন, তাহার মুখমগ্ুলে পুর্ণচন্ত্র গ্রবেশ করিতেছে । স্বপ্রদর্শনানৃস্তর 

জাগরিত হইয়। রাজা শীঘ্র শয্যা হইতে উঠিলেন, এবং শুকনাঁদকে 

আহ্বান করিয়া! তাহার সাক্ষাতে স্বপ্রবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন । শুকনাস 

গুনিয়! অতিশয় আহলাদিত হইলেন ও শ্রীতিগ্রফুল্পবদনে কহিলেন, 

মহারাজ ! বুঝি অনেককাঁলের পর আমাদিগের মনোরথ পূর্ণ হইল। 
মচিরাঁৎ আপনি পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দিত হইবেন, সন্দেছ নাই। 

আমিও আজ রজনীতে স্বপ্রে প্রশাস্তমুর্তি, দিব্যাকৃতি, ধৌতধবলবাস- 
পরিহিত এক ব্রাহ্গণকে মনোরমার উৎসঙ্গে চন্দ্রকলার গ্তায় শতদল 

বিকশিত পুগুরীক নিক্ষেপ করিতে দেখিয়াছি। শান্্রকারেরা বলেন 

সুভ ফলোদয়ের পূর্বে শুশলক্ষণসকল দেখিতে পাওয়া যায়। বদি 
আমাদিগের চিরপ্রীর্থিত মনোরথ সম্পনন হয়, তাহা হইলে, ইহা অপেক্ষ! 

আহ্লাদের বিষয় আর কি আছে? রাত্রিশেষে যে স্বপ্ন দেখ! যায় তাহ! 

প্রায় বিফল হয় না। রাজমহিষী বিলাসবতী অচিরাৎ পুত্রসম্তান প্রসব 

করিবেন, ,সন্দেহ নাই ।” রাজা মন্ত্রীর স্বপ্নবৃতান্ত শ্রবণে' অধিকতর 
আহ্ললাদিত হইলেন এবং তাহার হস্তধারণপূর্ববক অস্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া! 
উভয়েই আপন আপন ্ববপ্রবৃত্তাস্ত বর্ণন ছ্বারা রাগ্মহ্ষীর আনন্দোৎপাদন 

করিলেন। 
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“কিছুদিন পরে বিলাসবতী গর্ভবতী হইলেন। শশধরের প্রতিবিশ্ব 

পতিত হুইলে সরোবর যেরূপ উজ্জল হয়, পারিজাতকুহ্ছম বিকশিত হইলে 
নন্দনবনের যেরূপ শোভ। হয়, বিলাসবতী গর্ভধারণ করিয়া সেইব্প 

অপূর্বশ্ী প্রাপ্ত হইলেন। দিন দিন গর্ভের উপচর হইতে লাগিল। 
সলিলভানাক্রাস্ত মেঘমালার ন্যায় বিলাসবতী গর্ভভারে মস্থরগতি হইলেন। 

মুখে বারস্বার ভম্ভিকা ও জল উঠিতে লাগিল। শরীর অলম ও পারুর্ণ 
হইল। এই সকরা লক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়৷ পরিজনের! অনায়াসেই বুঝিতে 
পারিল রাণী গর্ভিণী হইয়াছেন। 

পএকদ। প্রদোষ সময়ে শুকনাদ ও রাজা রাজভবনে উচ্চ বেত্রাসনে 

বসিয়। বিবিধ বিষয়ে আলাপ করিতেছেন, চতুদ্দিকে সহস্ত্ প্রদদীপে 

গদ্ধতৈল জলিতেছে, এমন সময়ে কুলবর্ধন। নারী প্রধান৷ পরিচারিকা 

তথায় উপস্থিত হইয়! গাঁজার কর্ণে মহিষীর গর্ভসঞ্ারের সংবাদ বণিল। 
নরপতি গুভ সংবাদ শুনিয়া আনন্দের পরাকাষ্ঠ। প্রাপ্ত হইলেন। 
আহলাদে কলেবর রোমাঞ্চিত ও কপোলমুল বিকশিত হইয়! উঠিল। 

তখন হর্ষোতফুল্ল লোচনে গুকনাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করাতে তিনি 

রাঙ্জার ও কুলবর্দনার আকৃতি দ্বেখিয়াই অনুমান করিলেন রাজার অতীষ্ট 

লিঙ্ক হইয়াছে। তথাপি সন্দেহ নিবারণের নিমিত্ত গরিজ্ঞাসা করিলেন, 
“মহারাজ | স্বপ্নদর্শন কি সফল হইয়াছে ?” রাজ! কিঞিৎ হাস্ত করিয়। 

কহিলেন, “যদি কুলবর্ধনার কথা মিথ্যা ন1 হয়, াহ! হইলে স্বপ্ন স্কল 
বটে। চল, আমরা ম্বয়ং গিয়া জানিয়া আমি।” এই কথা বলিয় 

শুত্ত সংবাদের পারিতোধিকম্বরূপ বহুমূল্য অলঙ্কাপ গাত্র হইতে উন্মোচন 
করিয়া কুলবদ্ধনাকে দিয়া বিদায় করিলেন। আপনারাও মহিষীর 

বাসভবনে চলিলেন। যাইতে যাইতে রাঞঙ্জার দক্ষিণ লোচন স্পন্দিত 
হইল। 

"তথায় 'গিয়। দেখিলেন মহিষী কোমল শয্যায় শয়ন করিয়া! আছেন, 
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গর্ভে সম্তানের উদয় হওয়াতে মেঘাবৃত শশিমগ্লশালিনী রজনীর গ্ঠায় 

পোভা পাইতেছেন। শিরোভাগে মঙ্গলকলস রহিয়াছে, চতুর্দিকে 

মণিপ্রদদীপ জলিতেছে এবং গৃহে শ্বেত সর্ষপ বিকীণ আছে। রাণী 
রাজাকে দেখিয়া! সন্তরমে শযা! হইতে উঠিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, 
রাজা বারণ করিয়া! কহিলেন, পপ্রিয়ে! আর কষ্ট পাইবার প্রয়োজন নাই। 

বিনা অভ্যু্থানেই বথেষ্ট আদর প্রকাশ হইয়াছে । এই বলিয়া শয্যার 

এক পার্খে বসিলেন। শুকনাস স্বতন্ত্র এক আসনে উপবেশন করিলেন | 

রাজ। মহিষীপ্ধ আকার প্রকার দেখিয়াই গর্ভলক্ষণ জানিতে পারিলেন ; 

তথাপি পরিহ।সপূর্র্বক কহিলেন, পপ্রিয়ে ! শুকনাস জিজ্ঞাসা করিতেছেন 

_কুলবর্ধনা যাহা! কহিম্না আসিল তাহ! সত্য কি? মহিষী লজ্জায় 

নম্মুখী হইয়! কিঞ্চিৎ হাস্য করিলেন। 
পক্রমে ক্রমে গর্ভের উপচয় হওয়াতে মহ্ষীর যে কিছু গর্ভদোহাদ 

হইতে লাগিল রাজ! তৎক্ষণাৎ তাহ! সম্পাদন করিতে লাগিলেন। প্রসব- 
সময় সমাগত হইলে মহিষী শুভদিনে গুভলগ্নে এক পুত্রসন্তান গ্রসব- 

করিলেন। নরপতির পুত্র হইয়।ছে শুনিয়া! নগরবাসী লোকের আহলাদের 
পরিনীম! রহিল না। রাজবাটী মহোৎসবময়, নগর আনন্দমন্ন ও পথ 

কোলাহলময় হইল। গৃহে গৃহে নৃত্য, গীত, বাগ আরমস্ত হইল। নরপতি, 

সানন্দচিত্তে দীন, হুঃখী, অনাথ প্রভৃতিকে অর্থদান করিতে লাগিলেন। 

ষে যাহা! আকাজ্জ! করিল তাহাকে তাহাই দিলেন। কারারুদ্ধকে মুক্ত 
ও ধনহীনকে ্রশ্বর্্যশালী করিলেন! 

"গণকের! গণন| দ্বার] শুলগ্ন স্থির করিয়া! দিলে নরপতি পুত্রমুখ 

নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত মন্ত্রীর সহিত গৃহে গমন করিলেন। দেখিলেন 
হৃতিকাগৃছের দ্বারদেশে ছুই পার্খে সলিলপুর্ণ ছুই মঙ্গঈলকলস, স্তম্ভের 

উপরিভাগে বিচিত্র কুহ্ছমে গ্রথিত মঙ্গলমাল! 1 পুরদ্ধীবর্গ কেহ বা 
 টর পুজা করিতেছে, কেহ ধা মার্তৃকাগণের বিভিত্রমুক্তি চিত্রপটে 
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লিখিতেছে। ত্রাঙ্গণের। মন্ত্রপাঠপৃর্ববক সুতিকাগৃহের অভ্যন্তরে শাস্তিজল 
নিক্ষেপ করিতেছেন। পুরোহিতের! নারায়ণের সহত্সর নাম পাঠ 

করিয়া শুভ স্বন্তযয়ন করিতেছেন। রাজ জল ও অনল স্পর্শপূর্ব্বক 
স্তিকাগৃছের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন । দেখিলেন প্রসবপরিক্ষাম- 

পাওুমুর্তি মহ্িষীর অঙ্কে কিশলয়দলের স্যার লোহিতাঙ্গ রাজকুমার 
শয়ন করিয়। শুতিকাগুহ উজ্জল করিয়া রহিয়াছেন। দেহপ্রভায় 

দ্বীপ প্রত। তিরোহিত হইয়াছে । শিশুর এরূপ অঙ্গসৌষ্ঠব ও রূপলাবণ্য, 
যেহঠাৎ দেখিলে বোধ হয় যেন, সাক্ষাৎ কুমার রাজকুমাররূপে 

অবতীর্ণ হুইয়াছেন। শশিকল/ উদ্দিত হইলে গগনমগ্ডলের 

যেরূপ শোভ! হয়, পুত্র ক্রোড়ে করিয়া রাণী সেইরূপ শোভিত 

হইয়্াছেন। রাজা নিমেষশূন্য লোচনে বারম্বার দেখিতে লাঁগিলেন। 

কিন্তু অন্তঃকরণ তৃপ্ত হইল না। যতবার দেখেন অনৃষ্টপূর্ধ্ব ও অভিনব 

বোধ হয়। সম্পৃহ ও গ্ীতিবিস্ফারিত নেত্র দ্বার পুনঃপুনঃ অবলোকন 
করিয়া নব নব আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন এবং আপনাকে 

চরিতার্থ ও পরম সৌভাগ্যশালী জ্ঞান করিলেন। শুকনাস সতর্কতা- 
পুর্ব্বক বিল্ময়বিকসিত নয়নে রাঁঞ্কুমারের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিলক্ষণরূপে 

পরীক্ষা! করিয়! কহিলেন, “মহারাঞ্জ! দেখুন কুমারের অঙ্গে চক্রবর্তী 
ভূপতির লক্ষণনকপ লক্ষিত হইতেছে । করতলে শঙ্খচক্র রেখা, 

চরণতলে পতাকা রেখা, প্রশস্ত ললাট, দীর্ঘ লোচন, উন্নত নাসিকা, 

লোহিত অধরপুট, এইসকল চিহ্ন দ্বার! মহাপুরুষলক্ষণ প্রকাশ 

পাইতেছে। 

খ্মন্ত্রী রাজকুমারের এইক্প বর্ণনা করিতেছেন, এমন সময়ে, মঙ্গলক 

নামক এক পুরুষ তথা প্রবেশ করিয়া রাজাকে নমস্কার করিল ও 

হর্যোৎকুল্ললোচনে কছিল, “মহারাজ ! মনোরমার গর্ভে গুকলাসের 

এক. পুত্রসন্তান জন্মিয়াছে। নরপতি এই শুভ সংবাদ শ্রবণ করিছ! 



বাদন্বরী ত্র 

অমৃতবৃষ্টতৈে অভিষিক্ত হইলেন এবং আহ্লাদিত চিত্তে কহিলেন, 

“মা কি শুভদিন। কি শুভ সংবাদ শুনিলাম! বিপদ বিপদের ও 

সম্পদ সম্পদের অনুসদ্ধান করে এই জনপ্রবা্ কথন মিথ্যা! নহে।, 

এই বলিয়৷ প্রীতিবিকদিত মুখে হাসিতে হাসিতে সমাগত পুরুষকে গুড 

সংবাদের অনুরূপ পারিতোষিক দ্বিগ্না বিদায় করিলেন। পরে নর্তক, 

বাদক ও গায়কগণ সমভিব্যাহারে শুকনাসের মন্দিরে গমন করিয়! 

মহামহোৎসবে প্রবৃত্ত হইলেন । দশম দিবসে পবিত্র মুহুর্তে ত্রাহ্মণদিগকে 

কোটি কোটি গাভী ও স্বর্ণ দান করিয়। ও ত্ীন ছুঃথীকে অনেক 

ধন দিয়! নরপতি পুত্রের নামকরণ করিলেন। ম্বপ্পে দেখিয়াছিলেন 

পুর্ণচন্ত্র রাজ্ভীর মুখমণ্ডলে প্রবেশ করিতেছে, সেই নিমিত্ত পুত্রের নাম 
রাখিলেন চন্দ্রাপীড়। মন্ত্রীও ব্রাহ্মণোচিত সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদনপুর্্ক 

রাজার অভিমতে আপন পুত্রের নাম বৈশম্পায়ন রাখিলেন। ক্রমে 

চুড়াকরণ প্রভৃতি সমুদায় সংস্কার সম্পন্ন হইল। 
“কুমারের কেবল ক্রীড়ায় কালক্ষেপ না হয় এই নিমিত্ত রাজ! নগরের 

প্রান্তে শিপ্রানদীর তীরে এক বিদ্ভামন্দির প্রস্তুত করাইলেন। বিছ্যামন্দিরের 

এক পার্থে অশ্বশালা ও নিয়ে ব্যাক়ামশাল! প্রস্তত হইল। চতুর্দিক 

উন্নত প্রাচীর দ্বারা পরিবৃত হইঙ্স। অশেষবিদ্তাপারদশা মহামভোপাধ্যায় 
অধ্যাপকগণ অতিযত্বে আনীত ও শিক্ষা্রদ্দানে নিয়োজিত হইলেন । 

নরপতি শুভদিনে স্বপুত্র চন্দ্রাপীড় ও মন্ত্রীপুত্র বৈশম্পায়নকে তাহাদিগের 
নিকট সমর্পণ, করিলেন, এবং প্রতিদিন মহিষীর সহিত স্বয়ং 

বি্ভামন্দিরে উপস্থিত হইয়া পুত্রের তত্বাবধান করিতে লাগিলেন। 

রাজকুমার এরূপ বুদ্ধিমান ও চতুর ছিলেন যে, অধ্যাপকগণ তাহার 

নব নব বুদ্ধিকৌশল দর্শনে চমত্কৃত ও উৎসাহিত হইয়! সমধিক পবিশ্রম 
্বীকারপুর্ববক শিক্ষ! দিতে লাগিলেন। তিনিও অনন্তমন! ও ক্রীড়াসক্তি- 
রহিত হইয়। ক্রমে ক্রমে সমস্ত বিগ্তা অধায়ন করিচলন। তাহার 



লি কাদঘবরী 

হদয়দর্পণে সমুদায় কল! সংক্রান্ত হইল। অল্পকালের মধোই শবশান্, 
বিজ্ঞ।নশান্ত্র, রাজনীতি, ব্যায়ামকৌশল, অস্ত্র ও সঙ্গীতবিদ্ধা, সর্বদেশভাব! 
এবং কাব্য, নাটক, ইতিহাস, চিত্রবিদ্যা, যন্চ্ছেছ্ পুস্ত কব্দ্ধন কর্ম, 

বাস্তবিষ্া, হন্তিতুরগজ্ঞান প্রভূত সমুদ্বায় শিখিলেন। ব্যায়াম প্রভাবে 

শরীর এরূপ বলিষ্ঠ হুইল যে, করভপকল সিংহ দ্বারা আক্রাস্ত হইলে 

যেক্ধপ ,নড়িতে পারে না, সেইরূপ তিনি ধরিলেও তাহারা এক প! 

চপিতে পারিত না । ফলতঃ এরূপ পরাত্রান্ত ও শক্তিশালী হইলেন যে, 

দশ প্রন বলবান্ পুরুষ যে যুদ্গর তুলিতে পারে না, তিনি অবলীলাক্রমে 

সেই মুদরগর ধারণপূর্ববক ব্যায়াম করিতেন । 

"ব্যা্গাম ব্যতিরেকে আর সকল বিগ্তান্স বৈশম্পায়ন চন্্রাপীড়ের 

অনুরূপ হইলেন। শৈশবাবধি একত্র বাস, একত্র বিগ্তা ভ্যাস প্রযুক্ত 

পরস্পর অকৃত্রিম প্রণয় ও অকপট মিত্রতা জন্মিল। বৈশম্পারন 

ব্যতিরেকে রাজকুমার এক মুহূর্তও একাকী থাকিতে পারিতেন ন। 

বৈশম্পায়ন সর্ধবা রাঞ্কুমারের শিকটনত্বী থাঁকিতেন। এইব্পে 

বিস্তালয়ে বিগ্কাভ্যান করিতে করিতে শৈশবকাল অতীত ও যৌবনকাল 
সমাগত হইল । চন্দ্রোদয় হইলে প্রদদোবের যেরূপ রমশীয়ত| হয়, 

গগনমগ্ডলে ইন্দ্রধন্থ উদ্দিত হইলে বর্যাকালের যেরূপ শোভা হয়, 

কুম্থমোদগমে কল্পপাঁদপের যেরূপ শ্রী হয়, সুর্য্যোদয়ে কমলবনের যেব্ধপ 

সৌনর্ঘ) হয়, যৌবনারপ্তে রাজকুমার সেইরূপ পরম রমণীয়তা প্রাপ্ত 

হুইলেন। বক্ষঃস্থল বিশাল, উরুধুগল মাংসল, মধ্যভাগ ক্ীণ, ভুজছ্বয় 

দীর্ঘ, স্বদ্ধদেশ স্থল এবং স্বর গম্ভীর হইল। 
প্উভুমরূপে বিস্যাশিক্ষ! হইলে আচীর্যের! রাজকুমারকে বিদ্যালয় হইতে 

গৃছে যাইবার অনুমতি দিপেন। তদনুসারে রাজা, চক্দ্রাপীড়কে বাটীতে 
আনাইবার নিমিত্ত, শুভদ্ধিনে অনেক তুরঙ্গ, মাতঙ্গ, পদাতিসৈন্ত 
সমভিব্যাহীরে “দিক! সেনাধ্ক্ষ বলাহককে বিধ্যামন্দিরে পাঠাইয়। 



কাদস্বরী ইশ: 

দিলেন। সমাগত অন্তান্ত রাজগণও চন্দ্রাপীড়ের দর্শনলালসায় বি্ধাঁলয়ে" 
গমন করিলেন। বলাহক বিদ্যামন্দিরে প্রবেশ করিয়! রাজকুমারকে 
প্রণাম করিল এবং একৃতাগ্রলিপুটে নিবেদন করিল, “কুমার | মহারাজ 

কহিলেন, . আমাদিগের মনোগধথ পুর্ণ হইয়াছে । তুমি সমস্ত শান্ত, 

সকল কল ও সমুদয় আমুধবিদ্যা অভ্যাস করিয়াছ। এক্ষণে 

আচার্যেরা! তোমাকে বাটী আসিতে অনুমতি দিয়াছেন। প্রজ্জারা ও 

পরিজনের! তোমাকে দেখিতে অতিশয় উৎ্ন্ুক হইয়াছে । অতএব আমার 
অভিলাষ, তুমি আবলম্বে বাটা আসিয় দর্শনোত্ম্বক 'পরিজনদিগঞ্ে দর্শন 

দিয়! পরিতৃপ্ত কর এবং ব্রাহ্মণদিগের সমাদর, মানিলোকের মান .রক্ষা, 

সন্তানের স্থায় গ্রজাদিগের প্রতিপালন ও বন্ধুবর্ণের আনন্দোৎপাদনপূর্বক 

পরম স্থথে রাজ্য সস্তোগ কর ।- আপনার আরোহণের নিমিত্ত মহারাজ 

ত্রিতুবনের এক অমূল্য রুত্রন্বরূপ, বায়ু ও গরুড়ের স্তায় আমতবেগগামী 

ইন্ত্রাযুধনামা অপূর্ব ঘোটক প্রেরণ করিয়াছেন। পরী ঘোটক সাগরের 
প্রবাহমধ্য হইতে উখিত হয়। মহারত্র ও আশ্চর্য্য পদার্থ বল! 

পারস্ত দেশের অধিপতি উহা মহারাজকে উপহার দেন। অনেক 

অশ্বলক্মণবিৎ পণ্ডিতের] কহিয়াছেন উচ্চৈঃশ্রবার যেনকল স্মুলক্ষণ 

শুনিতে পাওয়! যায়, উহ্ারও সেইনকল স্ুুলক্ষণ আছে। ফলুতঃ 

ইন্জ্রায়ুধ সামান্ত ঘোটক নয়। আমরা এরূপ ঘে'টক কখন দেখি 
নাই। ছারদেশে বদ্ধ আছে, অনুমতি হইলে আনরন কগ1 ধাম। 

দর্শনাতিলাষী রাজারাও সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া বাহিরে আপনার 

প্রতীক্ষ। করিতেছেন ।, 
প্বগাহক এই কথ! কহিলে চন্দ্রাপীড় গন্তীরম্বরে আদেশ করিলেন, 

ইন্্রামুখকে এই স্থানে লইয়া আইল। আক্তামান্র, অতি বৃহৎ, স্ুপকায়, 
মহাতেজস্থ;, প্রচণ্বেগশালী, বলবান্, পাটলবর্ণ ইন্্রাযুষ আনত হুইল। 
ঘ&ঁ ঘোটক এরূপ বলিষ্ঠ ও তেজন্বী যে, ছুই বীরপুরুষ উভয় পার্ে মুখের 
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বল্প। ধরিঘ্াও উন্নমনের সময় মুখ নিয় করিয়! রাবিতে পারে না। এরূপ 

উচ্চ যে উন্নত পুরুষেরাঁও কর প্রসারিত করিয়া পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিতে 

পারে না। চন্দ্রাপীড় সুলক্ষণ-সম্পন্ন অদ্ভূত অশ্ব অবলোকন করিয়া 
অতিশয় বিশ্ময়াপন্ন হইলেন। মনে মনে চিন্তা করিলেন, অস্থর ও 

দেবগণ সাগরমস্থন কগিয়া কি রত্ব লাভ করিয়াছেন। দেবরাজ ইন্জ 

ইহার পৃষ্ঠে আরোহণ করেন নাই, তাহার 'ত্রেলোক্যাধিপত্যই বিফল। 

জলনিধি তাঁহাকে সামান্য উচ্চেঃশ্রবা ঘোটক প্রদান করিয়া প্রতারণা 
করিয়াছেন। দেবাদিদেষ নারায়ণ যদি ইহাকে একবার নেত্রগোচর 
করেন, বোঁধ হয় পক্ষিরাঁজ গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ জন্ত তাহার আর 

অহঙ্কার থাকে না। পিতার কি আধিপত্য | ত্রিভুবনছুলভ এতাদৃশ রত্ব- 

সকলও তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহার আকার ও লক্ষণ দেখিয়া বোধ 

হইতেছে যে, এ প্রকৃত ঘোটক নহে। কোন মহাত্ম। শাপগ্রস্ত হই! 
অশ্বরূপে অবতীর্ণ হইয়! থাকিবেন। 

"এইবপ চিন্তা করিতে করিতে আসন হইতে গাত্রোথান করিলেন। 
অশ্বের নিকট উপস্থিত হইয়া মনে মনে নমস্কার ও আরোহণ জন্ত 

অপরাধের ক্ষম! প্রার্থনাপুর্ব্বক পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন ও বিদ্যালয় হইতে 

বহির্গত হইলেন। বহিঃস্থিত অঙ্বারঢ় নৃপতিগণ চক্দ্রাপীড়কে দেখিবামাত্র 
আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিলেন এবং সাক্ষাৎকারলালপাঁয় ক্রমে ক্রমে 

সকলেই সুখে আসিতে লাগিলেন । ৰলাহক একে একে সকলের নাম 

ও বংশের নির্দেশপুর্ববক পরিচয় দিয়! দ্রিল। রাজকুমার মিষ্ট সম্ভাষণ দ্বার! 

যখোচিত সমাদর করিয়। াহাদিগের সহিত নানাপ্রকার সদালাপ 

করিতে করিতে সুখে নগরাভিসুখে গমন করিতে লাগিলেন। বন্দিগণ 

উচ্চৈঃস্বরে সুললিত “মধুর প্রবন্ধে স্তবতিপাঠ করিতে লাগিল। ভৃত্যেরা : 

চাময় বাজন ও মন্তরকে মমুরপুচ্ছনির্ষিত ছত্রধারণ করিল। বৈশম্পায়নও 
অন্য এক তুরঙ্গমে আরোহণ করিয়া রাজকুমারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। 
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“্চন্্রাপীড় ক্রমে ক্রমে নগরের মধ্যবর্তী পথে সমাগত হইলেন। 

নগরবাসীরা সমস্ত কার্ধ্য পরিত্যাগপূর্বক রাজকুমারের স্থকুমার আকার 

অবলোকন করিতে লাগিল । নগরস্থ সমস্ত বাটার ছার উদঘাটিত হওয়াতে 

বোধ হইল যেন নগরী চন্দ্রাপীড়কে দেখিবার নিমিত্ত একেবারে 'সহশ্র 

সহস্র নেত্র উল্মীলন করিল। চন্দ্রাপীড় নগরে আদিতেছেন শুনিষ্া রমনীগণ 

অতিশয় উৎস্থক হইল এবং আপন আপন আরব্ধ কর্ম সমাপন না 

করিয়াই কেহ বা অলক্তক পরিতে পরিতে, কেহ বা! কেশ বীধিতে বাধিতে 

বামহস্তে দর্পণ ধরিয়াই বাটী হইতে বহির্গত হইয়া, কেহ বা প্রাসাদোপরি 
আরোহণ করিয়া, একদৃষ্টিতে পথপানে চাহিয়া রহিল। একেবারে 
সোপানপরম্পরায় শত শত কামিনীজনের সচঞ্চল পাদনিক্ষেপে 

প্রাসাদমধ্যে একপ্রকার অভূতপূর্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব ভূষণশব্দ সমুৎপন্ন 

হইল; গবাক্ষপ্পালের নিকটে কামিনীগণের মুখপরম্পরা, বিকসিত 

কমলের নায়, শোভা পাইতে লাগিল। স্ত্রীগণের চরণ হইতে আর্দ্র 
অলক্তক পতিত হওয়াতে ক্ষিতিতল পল্লবময় বোধ হইল। ভাহাদিগের 
অঙ্গশোভারর নগর লাবণ্যময়, অলঙ্কারপ্রভায় দিগ্বলয় ইন্দ্রায়ুধময়, 

মুখমণ্ুলে ও লোচনপরম্পরায় গগনমগ্ল চন্দ্রময় ও পথ নীলোতপলময় 

বোধ হইতে লাগিল। রাঞ্কুমারের মোহিনী মস্তি দেখিয়৷ বিলাসিনীগণ 
চমত্কৃত ও মোহিত হইয়া পরস্পর পরিহাসপুর্বক কহিতে লাগিল, 
সথি! এই পৃথিবীতে সেই ধন্য! ও সৌভাগ্যবতী, এই পুরুষ 
যাহার কর গ্রহণ করিবেন। আহা! এরূপ পরম সুন্দর পুরুষ ত 

কখন দেখি নাই। বিধি বুঝি পুরুষনিধি করিয়৷ ইহার সৃষ্টি 

করিয়া থাকিবেন। যাহ! হউক, আজ আমরা অঙ্গবিশিষ্ট অনঙ্গকে 

পপ্রত্্যক্ষ করিলাম ।” ফলতঃ নিশ্বল জলে ও স্বচ্ছ স্ফটিকে যেরূপ গ্রতিবিষ্ব 

পতিত হয়, সেইরূপ কামিনীগণের হৃদয়দর্পণে চক্দ্রাপীড়ের মোহিনী 
ুষ্তি প্রতিবিদ্বিত হইল। রান্জকুমার ক্ষণকাল পরে তাহাদিগের দৃষ্টির 
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অগোচর হইলেন, হৃদয়ের অগোচর কোন কালেই হইতে পারিলেন 
না। রাঞ্জকুমার রাজবাটীর সমীপবর্তী হইলে পৌরাঙ্গনার! পুষ্পবৃষ্টির 
স্যায় তাহার মন্তকে মঙ্গললাজাঞ্জলি বর্ষণ করিল। 

"ক্রমে ছ্বারদেশে উপস্থিত হইয়। রাজকুমার ঘোটক হইতে অবতীর্ণ 
হইলেন। বলাহক অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া চলিল। রাজকুমার 
বৈশল্পায়নের হস্তধারণপূর্ববক রাজভবনে প্রবেশ করিলেন । দেখিলেন, শত 

শত বলবান্ দ্বারপাল অন্ত্রশস্ত্রে স্থসজ্জিত হইয়! দ্বারে দণ্ডায়মান আছে। 

তাহাদের পরিচ্ছদ ও উষ্তীষ শ্বেতবর্ণ, মন্তকে শুভ্রকুস্থুমমালিকা, ইহাতে 

তাহাদিগকে শ্বেতদ্বীপবাসী বলিয়! মনে হুইতেছে। দ্বাকদেশ অতিক্রম 
করিয়া দেখিলেন, কোন স্থানে ধনু, বা, তরবারি প্রভৃতি নানাবিধ 

অস্ত্রশন্ত্রে পরিপূর্ণ অস্ত্রশালা; কোন স্থানে সিংহ, গণ্ডার, করী, করভ, 

ব্যান, ভন্গুক প্রভৃতি ভর়ঙ্করপণ্ডলমাকীর্ণ পশুশাল!) কোন স্থানে 

নানাদেশীয় সুলক্ষণসম্পন্ন নানা প্রকার অশ্বে বেষ্টিত মন্দুরাঁ; কোন স্থানে 
কুররী, কোকিল, রাঁজহংস, চাতক, শিখণ্ডী, শুক, শারিকা প্রভৃতি 

পক্ষিগণের মধুর কোলাহলে পরিপূর্ণ পক্ষিশালা ; কোন স্থানে বেণু, বীণা, 

মুরজ, মুদঙ্গ প্রতৃতি নানাবিধ বাগ্যযন্ত্রে বিভূষিত সঙ্গীতশাল1 $; কোন 

স্থানে বিচিত্র চিত্রশোভিত চিত্রশালিকা শোভা! পাইতেছে। কৃত্রিম 

জ্রীড়।-পর্বত, মনোহর সরোবর, স্ুরম্য জলযন্ত্র, রমণীয্প উপবন স্থানে স্থানে 

রহিয়াছে । অশেষদ্ধেশভাষাজ্ঞ, নীতিপরায়ণ ধার্মিক পুরুষের! ধর্মাধিকরগ- 

মন্দিরে উপবেশনপূর্ববক ধর্শশাস্ত্রের মর্্মানুারে বিচার করিতেছেন, 

সমাগত পুরুষের! বিবিধ রড়ালনভূষিত সভামণ্ডপে বসিয়া আছেন। কোন 

স্থানে নর্তকীর1 নৃত্য, গায়কেরা সঙ্গীত ও বন্দিগণ স্ততিপাঠ করিতেছে। 

জলচর পক্ষীষকল জলে কেলি করিয়! বেড়াইতেছে। বাল কবালিকাগ 

ময়ূর ময়ূরীর সহিত ক্রীড়া করিতেছে। হরিণ ও হরিগীগণ মানুষ-সমাগমে 
রস্ত হইয়। ভয়চকিত-লোচনে বাড়ীর চতুর্দিকে দৌড়িতেছে। 
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“অনস্তর ষষ্ঠ প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করিয়! সপ্তম গ্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে গ্রবেশ 
করিয়া তীহার! মহারাজের আবাসগৃছের নিকটবর্তী হইলেন। অস্ইপুয়- 

পুরম্বীর! রাজকুমারকে দেখিবামাত্র আনন্দিত মনে মঙ্গলাচরণ করিতে 
লাগিল। মহারাজ পরিষ্কৃত-শধ্যা-মঙ্ডিত পধ্যক্কে নিষ আছেন? 

শরীররক্ষাধিকৃত অস্ত্রধারী দারপালের! সতর্কতাপূর্বক প্রহরীর কাধ্য 
করিতেছে; এমন সময়ে চন্দ্রাগীড় পিতার নিকটে উপস্থিত হুইগেন। 

মহারাপ! অবলোকন করুন-দ্বারপাল এই কথা কছিলে, রাজা 

ৃষ্টিপাঁতপুর্র্বক বৈশম্পায়ন-সমভিব্যাহারী চন্ত্রাপীড়কে সমাগত দেখিয়া 
সাতিশয় আনন্দিত হইলেন করপ্রলারণপূর্বক প্রণত পুত্রকে 
গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। তাহার স্নেহবিকশিত লোচন হইতে আনন্দাশ্র 

নির্গত হইতে লাগিল। বৈশম্পায়নকেও সমাঁদরে আলিঙ্গন করিয়া 
আপনে উপবেশন করিতে কহিলেন । ক্ষণকাল তথায় বলিয়া রাজকুমার 

জননীর নিকট গমন করিলেন। পুত্রবৎসল! বিলাসবতী স্লিঞ্ধ ও 

প্রীতি প্রফুল্ল নয়নে পুত্রকে পুনঃপুনঃ নিরীক্ষণ করিয়! তাহার মস্তক 
আশ্বাণ ও তৃম্ত দ্বারা গাত্রম্পর্শপুর্বক আপন উৎমঙ্গদেশে বসাইলেন ও 

স্নেইসম্বলিত মধুর বচনে বলিলেন, “বৎস! তোমাকে নান! বিদ্যায় 
নিভুষিত দেখিয়! নয়ন ও মন পরিতৃপ্ত হইল । এক্ষণে বধূসহচারী দেখিলে 
সকল মনোরথ পুর্ণ হয়” এই কথা কহিয়! লঙ্জাবনত পুত্রের 

কপোলদেশ চুম্বন করিতে লাগিলেন। 

“রাজকুমার এইরূপে সমন্ত অন্তঃপুরবাসিনীদদিগকে দর্শন দিয়া 
আহলাদিত করিলেন। পরিশেষে শুকনাসের ভবনে উপন্তিত হইলেন । 

অমাত্যের ভবনও এন্ধপ সমৃদ্ধিসম্পন্ন যে, তাহ! রাজবাটী হইতে বিভিন্ন 

“বোধ হয় না। শুকনাস সভামণ্ডপে বঙিয়া আছেন। সমাগত সানস্ত ও 

ছুপতিগণ চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। এমন সময়ে চক্জ্রাপীড় ও 
ধৈশম্পায়ন তথায় প্রবেশ করিলেন। সকলে সমন ্রমে গাতোখানপূর্বক 



পাই. কোদিববকী 

মমাদরে সম্ভাষণ করিল। শুকনান প্রণত পুত্র ও রাজকুমারকে 

যুগপৎ আলিঙ্গন করিয়৷ পরম পরিতুষ্ট হইলেন। রাজকুমার শুকনাসের 
সভায় ক্ষণকাল .অবস্থিতি করিয়া মনোরমার নিকট গমন ও ভক্তিপুর্ববক 

তাহাকে নমস্কার করিলেন। তথা হুইতে বাঁটী আসিয়া স্নান, ভোজন 
প্রভৃতি সমুদরায় কর্ম সম্পন্ন করিয়া মহারাজের-্জলান্তানুসারে শ্রীমণ্ডপ 
নামক প্রাসাদে গিয়া! বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। শ্রীমণ্পের নিকটে 
ইন্্রায়ুধের বাসস্থান"নির্দিষ্ট হইল। 

পক্রমে দ্রিবাবসানে মনে হইল যেন দিবস্রী পল্পরাগনুপুর পরিয়! 
নামিয়া আঙদিলেন এবং নবপল্পবলোহিত করতল দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত 
কমলরাগ যেন মুছিরা দিলেন। নুর্ধ্য পশ্চিমদিগ্বধুর কর্ণোৎপলের 

ভাব ধারণ করিল। সন্ধ্যারাগে রক্বর্ণ হইয়া চক্রবাকমিথুন ভিন্ন 
ভিন্ন দিকে উৎপতিত হওয়াতে বোধ হইল যেন, বিরহবেধন! শ্থৃতিপথারূঢ় 

হওয়াতে তাছাদিগের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছে ও গাত্র হইতে রক্তধারা 
পড়িতেছে। সম্মানিত ব্যক্তিরা বিপদকালেও নীচ পদবীতে পদার্পণ 

করেন না, ইহাই জানাইবার নিমিত্ত রবি অন্তগযনকালেও পশ্চিমাচলের 
উন্নত শিখর আশ্রয় করিলেন। দিনকর ঝণ্তগত হইলেন) কিন্তু রজনী 

সমাগত! হয় নাই। এই সময়ে তাপের বিগম ও অন্ধকারের অন্থুদয়- 
প্রযুক্ত লোকের অন্তঃকরণ আনন্দে প্রফুল্ল হইল। ুর্ধ্যরূপ সিংহ 
অস্তাচলের গুহাশারী হইলে অন্ধকাররূপ হস্তিয্থ নির্ভয়ে জগৎ 
আক্রমণ করিল। নলিনী-দিনমণির বিরহে অলিরূপ অশ্রুজল পরিত্যাগ- 

পুর্ধক কমলনেত্র নিমীলন করিল। বিহঙ্গকৃল কোলাহল করিয়া 

উঠিল। অনন্তর প্রজলিত প্রদীপশ্িখা ও উচ্ছল মণির আলোকে 
রাজবাটার ভিমির নিরপ্ত হইয়া গেল। চন্দ্রাপীড় পিতামাতার নিকটে 

নানা ফথাপ্রসঙ্গে ক্ষণকাল যাঁপন করিয়া আহারাদি করিলেন। পরে আপন 

প্রানাষে আগমনপূর্বক কোমল-শধ্যা-মঙিত পর্যকে সুখে কচি! গেলেন। 



কাঙ্খরী ৬ 

এ 7, যার আপন প্রাসাদে বসিয়া আছেন, 

এমন সস এ । কৈলান় নামক কুকী স্বর্ণালঙ্কারভূষিতা 

এক ুন্দ | কিয় তথায় আসিতেছে সেই কুমারী 

অচিকোদ, 7 0 ক্রালোহিত বস্ত্রে অবগুঠনবতী, সম্ভদলিত 
পূ রি. লাবণ্য হুল অবগুষ্ঠন ভেদ করিয! ফুটিরা 
বাহির হু, [লী জ্যোৎঙ্গার মত, তাহার অঙ্গ হইতে 
যেন লা :. খুছে) তাহার কর্ণে বিলঘ্িত হার়তবর্ণ 

্কতমণি ৪০ 
ক্রমে তাহ: "হইয়া প্রণাম করিল এবং কঞ্চুকী বিনীত 

ৃ রা িমাদেশ করিলেন এই কণ্ঠাকে আপনার : 
নী কুলুতদেশীয় রাজার ছুছিতা, 

টা... নু [নী জয় করিয়া, এই কন্ঠাকে রশ 
করিয়া আর্ক. যারিকার মধ্যে নিবেশিত কযেন। 
রাণী ইহার কির... “. আপন কন্তার স্তায় লালনপালন ও 

্ 
রক্ষণাবেক্ষণ টি .. 3 সয় তালবাসিযা থাকেন। আপনিও 
ইহাকে সামা, 1. এন করিবেন না। ইহাকে কন্তার স্যার 

৭ ৮7855 ০ ঙ 
মেহ করিবে." রর (0882) এয বিশ্বাস করিবেন। রাজকগ্তার 

সমুচিত সমা, এ . ..হঅতিশয় মুশীলা ও সরলদ্যভাঁধা রি ক ইহার গুণে অবশ্ত বশীভূত 
| ও লশীলের বিষয় আপনি কিছুই 

উলাম।। কণুকীর মুখে জননীর 
১ . শাঁচনে পত্রলেখাকে দেখিলেন। 

করিলাম+ বলিয়া কণুকীকে 
-,ভাশ্কুলকরঙ্কবাহিনী হুইয়া ছায়ার 
ঈি। রাজকুদারও তাহার গুণে 



উড কানমরী 

ভ্রীত ও প্রসন্ন হইয়া দিন দিন নব নব অনুরাগ প্রকাশ করিতে 

গাগিলেন। 

“কিছুদিনের পর রাজা চন্্রাপীড়কে যৌন্রাঞ্জো অভিষেক করিতে 

অভিলাষ করিলেন। রাজকুমার 'যুবরাজ হুইপ্নেন এই ঘোষণা সর্বত্র 

প্রচারিত হইল। রাজবাটী মছোৎসবময় ও গগর আনন্দকোলাহুলে 

পপিপূর্ণ হইল। অভিষেকের সামগ্রীসম্ভার সংগ্রছের নিমিত্ত লোকসকল 

বিগ্দিগন্তে গমন, করিল । 

“এরুদা কাধ্যক্রমে চন্ত্রাপীড় অমাতোর বাটীতে গিয়াছেন ; তথায় 

শুকনাস তাহাকে সম্বোধন করিয়! মধুরবচনে কহি'লন, “কুমার! তুমি 

সমস্ত শান্তর অধ্যয়ন ও সমুদায় বিদ্যা অভ্যান করয়াছ, সকল কল! 

শিখিয়াছ, ভূমগুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যাহ! জ্ঞাতল সমুধায় জানিয়াছ। 

তোমার অজ্ঞাত ও উপদেষ্টবা কিছুই নাই। তুমি যুবা, মহারাজ 

তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত ও ধনসম্পত্তির অধিকারী করিতে 

ইচ্ছা করিয়াছেন। সুতরাং যৌবন, ধনসম্পততি, প্রভৃত্ব, তিনেরই 
'অধিকারী হইলে 1 কিন্তু যৌনন অতি বিষম কাল। যৌবনরপ 

বনে প্রবেশ করিলে বন্যজন্তর হ্যায় ব্যবহার হুয়.। যুধাপুরুষের! কাম, 

“ক্রোধ, লোভ প্রতৃতি পণুধর্কে সুখের হেতু ও হ্বর্গের সেতু জ্ঞান 
করে। যৌবনগ্রভাবে মনে এক প্রকার তম উপস্থিত হয়, উহ! 

কিছুতেই নিরম্ত হয়না । যৌবনের আরগ্ে অতি নির্দীল বুদ্ধিও 
বর্যাকালীন নদীর ভ্ভার কলুধিত! হয়। বিষয়তৃষ্ ইন্জ্রিয়গণকে 
আক্রমণ করে। তখন অতি গঠিত অসৎকর্মকেও তুষ্বর্্ম বলি! বোধ 

হয় না। তখন লোকের প্রতি অত্যাচার করিয়া স্বার্থ সম্পাদন করিতেও 
লজ্জা বোধ হয় না । কুরাপান না! করিলেও, চক্ষুর দোষ না থাকিলেও 

ধখনমদে মন্ততা ও অন্ধতা জন্মে । ধনমদে উন্মত্ত হইলে হিতাহিত ধা 
সদসন্ধিবেচন! থাকে না। অহঙ্কার মনের অহ্থগাী।.. অহন্কৃত পুরুষের! 



কানদী ওর, 

মানুযকে মানুষ জ্ঞান করে না। ) আপনাকেই সর্বাপেক্ষা গুণবান্, 
বিদ্বান ও প্রধান বলি! ভাবে, অন্তের নিকটেও সেইরূপ ভাধ প্রকাশ 

করে। তাহার ম্বভাব এরূপ উদ্ধত হয় যে, আপন মতের বিপরীত 
কথা শুনিলে তৎক্ষণাৎ খড়াহত্ত হুইর! উঠে। প্রতৃত্বরূপ হলাছলের 
ইধধ নাই। প্রভুজনেরা অধীন লোকদিগকে দাসের গ্তায় জ্ঞান করে। 

আপন সথথে সন্তষ্ট থাকির়! পরের দুঃখ, সম্তাপ কিছুই দেখিতে পায় ন|। 

অামান্ত ধীশক্তিসম্পন্ন বাক্তিরাই প্রতৃত্ব প্রভাবের তরঙ্গ হইতে . উত্তীর্ণ 

হইতে পারেন। তীক্ষুবুদ্ধিরূপ দৃঢ় নৌক! না থাকিলে উবার প্রবল 
প্রবাহে অগ্ন হইতে হয়। একবার মগ্ন হইলে আর উঠিবার সামর্থ্য 
থাকে ন!। র 

“'সৃদ্ধংশে জন্মিলেই যে, সৎ ও বিনীত হয় এ কথা অগ্রাহথ। উর্ধরা- 
ভূমিতে কি কণ্টকী বৃক্ষ জন্মে না? চন্দনকাষ্ঠের ঘর্ষণে ষে অগ্নি নির্গত 

ক উহার কি দাহিকাশক্তি থাকে না? ভবাদৃশ বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাই 
উপদেশের যথার্থ পান্র। মুর্খকে উপদেশ দিলে কোন ফল হয়না। 

দিবাঁকরের কিরণ স্ফটিকমণিতে যেরূপ মৃৎ্পিণ্ডে কি সেইরূপ প্রতিফলিত 
হইতে পারে? সছুপদেশ অমুল্য ও অসমুদ্রসস্ৃত রত্ব। উ€1 শরীয়ে 
জরা প্রকাশ না করিয়াও বৃদ্ধত্ব সম্পাদন করে। প্র্থর্্যশালীকে 

উপদেশ দেয় এমন লোক অতি বিরল। যেমন গ্রিরিগুহায় নিকটে 

শব্দ করিলে প্রতিশব্ধ হয়, সেইরূপ লোকের মুখে “গ্রাভূ” বাক্যের 
প্রতিধধনি হইতে থাকে । প্রতুর সিতাস্ত অসঙ্গত ও অস্ঠায় 
কথাও পারিষদদ্দিগের নিকট' নুমঙ্গত ও ন্তায়াহুগত হয়, এবং সেই 

কথার পুনঃপুনঃ উল্লেখ করিয়! তাহার! প্রতুর কতই প্রশংসা করিতে 
থাকে। তাহার কথায় বিপরীত কথ! বলিতে কাহায়ও সাহস হয় না। 

যদি কোন সাহসিক পুরুষ ভয় পরিত্যাগ করিয়া তাহার কথা অন্তায় 
শ “অযু বলির! বুধাইয়! দেয় তথাপি তাহা গ্রাহ হয় ন1। প্রত 



খা কাদযদী 

সে সদয় বধির হন অথবা ক্রোধান্ধ হইয়া! আত্মমতের বিপরীতবাদীর 
অপমান করেন। অর্থ অনর্থের মুল। নিথ্যা/ অভিমান, অকিঞিৎকর 

অহঙ্কার ও বৃথ। ওদ্বত্য প্রায় অর্থ হইতে উৎপন্ন হয়। 

« প্রথমতঃ লক্ষ্মীর প্রকৃতি বিবেচন! করিয়! দেখ। ইনি অতি দুঃখে 

লব্ধ ও অতি ষত্বে রক্ষিত হইলেও কথন এক স্থানে স্থির হুইয়া৷ থাকেন 
না। রূপ, গণ, বৈদগ্ধা, কুল, শীল কিছুই বিবেচনা! করেন না। বুপবান্, 

গুণবান্, বি্বান্, সৃত্বংশজাত, শীল ব্যক্তিকেও পরিত্যাগ করিয়! জঘন্ত 

পুরুষাধমের আশ্রপ্ন লন! কষ্টলভ্য লক্ষ্মী যাহাকে আশ্রয় করেন, সে 

্বার্থনিপ্পাদনপর ও লুন্ধপ্রকৃতি হইয়া! দৃাতক্রীড়ীকে বিনোদ, পণ্ধম্্রকে 

রূসিকতা, বথেচ্ছাচারকে প্রতৃত্ব ও মুগয়াকে ব্যায়াম বলিয়। গণনা করে। 
ষে যে স্থানে এই চপলা দীপ্চিপ্রাপ্তা হন, সেখানেই সকলকে দীপশিখার 

স্তর কজ্জলমলিন করিয়! দরিয়া আসেন । তুমি ছুরবগাহ নীতি প্রয়োগ ও 

হুর্বোধ রাঙ্যতস্ত্রের ভারগ্রহণে প্রবৃত্ত হইয়াছ 3 সাবধান, যেন সাধুদিগের 

উপছাসাম্পদ ও চাটুকারের গ্রতারণাম্পদ হইও ন]। চাটুকারের প্রিয়- 
বচনে তোমার ভ্রান্তি ন৷ জন্মে। বযথার্থবাদীকে নিন্দক বনিয়! যেন অবজ্ঞা 
করিও না। রাজার! আপন চক্ষে কিছুই দেখিতে পান না এবং এরূপ 
হতভাগ্য লোক দ্বার পরিবৃত থাকেন, যাহাদিগের প্রতারণা করাই সম্পূর্ণ 
ইচ্ছা । বাহাতক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহারা আপনাদিগের দুষ্ট অভি গ্রায় গোপন 
কারয়। রাখে, সমগ্ন পাইলেই চাটুবচনে প্রতকে প্রতারিত করিয়া লোকের 
সর্বানাশ করে। তুমি স্বভাবতঃ ধীর, তথাপি তোমাকে বারংবার উপদেশ 
দিতেছি, সাবধান, যেন ধন ও যৌবনমদে উন্মত্ত হইয়া কর্তব্য করের 
অনুষ্ঠানে পরাুখ ও অধদাচরণে প্রবৃত্ত হইও না। এক্ষণে মহারাজের 
ইচ্ছাক্রমে অভিনব যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়! কুলক্রমাগত ভূভার বহন 
কর, অরাতিমগ্ুলের মস্তক অবনত কর, এবং সমুদায় দেশ জয় করিয়া 
অথণ্ড ভূমগ্ডুলে আপন আধিপত্য স্থাপনপুর্ববক প্রজাদিগ্নের প্রতিপালন 
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কয়।” এইরূপ উপদেশ দিদা অমাত্য ক্ষান্ত হইলেন । চন্দ্রাপীড় শুকমাসের 

গভীর অর্থযুক্ত উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে উহারই আন্দোলন 

করিতে করিতে বাটী গমন করিলেন । 

“কিয়দ্দিবব পরে অভিষেকসামগ্রী সমান্ৃত হইলে অমাত্য ও 
পুরোহিতের সহিত রাজা শুভদিনে ও গুভলগ্নে তীর্থ, নদী ও সাগর হইতে 
আনীত মন্ত্রপৃত বারি দ্বারা রাজকুমারের অভিষেক করিলেন। লতা! যেন্ধপ 

এক বৃক্ষ হইতে শাখা দ্বার! বৃক্ষান্তর আশ্রয় করে, সেইরূপ রাজসংক্রাস্ত 

বাজলক্মী অংশক্রমে যুবরাজকে অবলম্বন করিলেন । পবিত্র তীর্থঞলে 
শ্নান করিয়! রাজকুমার উজ্জ্বল শ্রী প্রাপ্ত হইলেন। অভিষেকানস্তর ধবল 
বমন, উজ্জল ভূষণ ও মনোহর মাল্য ধারণপুর্র্কক অঙ্গে স্থগন্ধি দ্রব্য লেপন' 
করিলেন। অনন্তর সভামগ্পে প্রবেশপুর্বক, শশধর সুমেরুশূজে আরোহণ 

করিলে যেরূপ শোভা! হর, যুবরাজ সেইরূপ রত্বসিংহাসনে উপবেশন 

করিয়া সভার পরম শোভা সম্পার্ধন করিলেন । নব নব উপায় দ্বার 

প্রজাদিগের সুখসমৃদ্ধি বুদ্ধি ও রাজ্যের সুনিয়ম সংস্থাপন করিয়া পরম 

হ্থে যৌবরাজ্য সম্ভোগ করিতে লাগিলেন ৷ রাঝাও পুত্রকে রাজ্যভার 

সমর্পণ করিয়! নিশ্চিন্ত হইলেন। 

"কিছুদিনের পর যুবরাজ দ্িগ্বিজয়ের নিমিত্ত ধাত্রা করিলেন। প্রলয়- 

ঘনঘটার ঘোর ঘর্ধরধ্বনির সকার ছুন্দুভিধ্বনি হইল। সৈম্ভগণের কজরবে 

চহুর্দিক ব্যাপ্ত হইল । রাজকুমার ন্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত হস্তিনীপৃষ্ঠে আরোহণ 
কবিলেন। পত্রলেখাও এ হস্তিনীর উপর উঠিয়া বসিল। বৈশল্পায়নও 

আর এক করিণীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া! রাজকুমারের পার্খবন্তী হইলেন। 

ক্ষণকালের মধ্যে মহীতল তুরজময়, দিজ্মগুল মাতঙ্গময়, অন্তরীক্ষ 
আতপন্রময়, সমীরণ মদগন্ধময়, পথ সৈশ্তময় ও নগর জয়শবময় হইল । 

লেনাগণ সুসজ্জিত হইয়| বহির্গিত হইলে, তাহাদিগের পদবিক্ষেপে মেদিনী 

কাঁপিতে লাগিল। শাণিত অস্ত্রশস্ত্রে দিনকরেয় করপ্রতা প্রার্তবিদ্বিত 

খা 



হওয়াতে বোধ হইল ধেন, শিথিকুপ গগনমগ্ডলে শির্খীকলাপ বিস্তীর্ণ 
করিরা রহিয়াছে, সৌদামিনী প্রকাশ পাইতেছে, ইন্দ্রধন উদ্দিত হইয়াছে। 
করীদিগের বৃংহিত, অশ্বদিগের হ্রযোরব, ছুন্দুভির ভীষণ শব্দ ও সৈন্য- 

দিগের কলরনে বোধ হুইল যেন, প্রলয়কাল উপস্থিত। কোনও স্থানের 
ধুলি সিম্দুররেণুপাটল, কোথাও বৃদ্ধশফরীমতস্তের ক্রোড়দেশের মত ধুম, 

কোখাঁও উদ্ঁলোমের মত, কোথাও পুরাতন কম্বলরোমরাজির স্াঁয় 

মলিন, কোথাও ধৌত কৌশেয়সত্রেরর মত পাণুবর্ণ, কোথাও পরিণত- 
মুখালদণ্ডের ন্তায় ধবল, কোথাও বুদ্ধ বানরের লোমের স্তায় কপিশ, 

কোথাও বৃষভরো মস্থফেনপুঞ্জের মত পাতুর, কোথাও বা ধূলি পাংশুবর্ণ। 

সেইসকল নানাবর্ণের ' চন্দনচূর্ণধূসর ধুলি উত্থিত হইয়া গগনমগ্ডল 

অন্ধকারাবৃত করিল। আকাশ ও ভূমির কিছুই পার্থক্য রহিল না। 
বোধ হইল যেন, সৈম্তভার সহা করিতে না পারিয়া ধরা উপরে উঠিতেছে। 

ধূলিধ্নর হইয়া সকলের মস্তকের কেশ জরাশুভ্র বোধ হইতে লাগিল, 

পশ্াপ্রে ধুলি জমিয়! দৃষ্টি আচ্ছন্ন করিতে লাগিল। 
“যুবরাজ পরাক্রান্ত ও রণশালী সৈন্ত দ্বার! পুর্বব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর, 

সকল দেশ জয় করিয়া কৈলাসপর্বতের নিকটবর্তী হেমজটনামক কিরাত- 

দিগের স্ববর্ণপুরনারী নগরীতে উপস্থিত হইলেন। সংগ্রামে কিরাতদিগকে 
পাছত করিয়া পরিশ্রান্ত ও একাস্ত ক্লান্ত দেনাদিগকে কিঞঝিৎকাল 

বিশ্রাম করিতে আদেশ দিলেন। আপনিও তথায় আরাম করিতে 

লাগিলেন। 

“একদা! তথ। হইতে মুগরার্থ নির্গত হইয়া দেখিলেন একটি কিন্নর ও 
একটি কিররী বনে ভ্রমণ করিতেছে। অদৃষ্টপূর্র্ব কিন্নরমিথুন দর্শনে 
অত্যন্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া ধররবার ইচ্ছায় সেইদিকে অস্ চালনা 

করিলেন। অশ্ব বায়ুবেগে ধাবিত হইল। কিন্নরমিথুনও মানুষ দর্শনে 

ভীত হয়] ক্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগিল। কিন্লরমিধুন গ্রাথপণে 



কদর ৩৯ 
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দৌড়! গিয়া এক পর্বতের. উপর &আরোহণ করিশ। ঘোটক তথায় 
উঠিতে পারিল না। রাজকুমার পর্বতের উপত্যকা হইতে উর্দদৃষ্টিতে 

দেখিতে লাগিলেন । উহার পর্বতের শৃঙ্গে আরোহপুর্ববক ক্রমে ক্রমে 
দৃষ্টিপথের অগোচর হইয়া গেল। 

"কিন্নুর মিথুন তৃষ্টিবাহিভূতি হইয়। গেলে তিনি মনে মনে হানি 

কছিলেণ, “কি বালকের মত কর্ম করিয়াছি; কিন্নরমিথুন ধরিয়। কি হইবে, 
একবারও ইহ! বিবেচনা করি নাই। বোধ হয় সেনানিবেশ হইতে 

অধিক দূর আপিগ্জাছি। এক্ষপে কি করি, কিরূপে পুনর্ববার তথার যাই। 
এদিকে কখনও আমি নাই, আসিবার সময় পথ লক্ষা করিস্বাও.আসি 

নাই, কোন্ পথ দিয়! যাইতে হয় কিছুই জানিনা । এই নিঞ্জন 
গহনে মানবের সমাগন নাই। কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়! 

যে পথের ' নিদর্শন পাইব তাহারও উপান্প নাই। শুনিগ্সাছি 

স্ববর্ণপুরের উত্তরে নিবিড় বন, বন পার হইলেই কৈলাসপর্বত । 

কিন্নরমিথুন যে.পর্বতে আরোহণ করিল বোধ হয় উহাই কৈলাসপর্বত | 

দক্ষিণ দিকে ক্রমাগত প্রতিগমন করিলে সেনানিবেশে পছহুছিবার 

সম্ভাবনা । অদৃষ্টে কত কষ্ট আছে বলিতে পারি না। আপনি কুকর্ম 
করিয়াছি ইহার ফগভোগ করিতেই হইবে। এই স্থির করিয়া 
ঘেোটককে দক্ষিণ দিকে ফিরাইলেন। তথন বেল! ছুই প্রহর ॥ দিনকর 

গগনমগ্লের মধ্যবত্তী হুইপ! অতিশয় উত্তাপ দিতেছেন। ঘোটক 

অতিশয় পরিশ্রাস্ত ও ঘর্মাক্তকলেবর হইয়াছে, আপনিও তৃষ্ণাতুর 

হইয়াছেন দেখিয়! তরুতলের ছায়ায় অশ্ব বাধিলেন এবং হন্িৎ্ৰর্ণ 

ূর্ববাদলের আসনে উপবেশনপুর্ববক ক্ষণকাল বিশ্রামের পর জলপ্রাণ্তির 

আশার ইতত্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। এক পথে হ্ত্তীর 
পদচিহ্ন ও মদ্চিহ্ন রহিয়াছে এবং কুমুদ্, কহলার € মৃণাল ছিন্ন ভিন 

হইয়। পতিত আছে দেখিনা স্িছ করিলেন গিগ্িচয় করিযুখ 'এই 



৫ কারা 
পথে জলপান করিতে যায়, সন্দেহ নাই। এই পথ দ্দিয়৷ বাইলে অবশ্য 

জলাশয় পাইতে পারিব। 

"আনস্তর সেই পথে চলিলেন। পথের ছুই ধারে উন্নত পাদপসকল 

বিস্তৃত শাখা! প্রশাখ! তার! গগন আকীর্ণ করিয়। রহিয়াছে । বোধ হয় 

যেন বাহু প্রসারণপুর্বক অন্গুলিসন্কেত দ্বার! তৃষ্ণার্ত পথিকর্দিগকে জল 

পান করিবার নিমিপ্ত ডাকিতেছে । স্থানে স্থানে কুপ্জবন ও লতামগুপ; 

মধ্যে মধ্যে মঙ্ণ ও উজ্জ্বল শিলা গ্তিত রহিয়াছে । কোন স্থান স্থলকপিল 

বালুকাকীর্ণ, কোন স্থান মনঃশিলাধূলিতে কপিল, কোন স্থান অনবরত- 

গলিত" গুগগুলুরসে আদ্র, কোন স্থান শিলাজ্রতুরসপিচ্ছল, কোন 

স্থান টক্কনঘোটকের খুরখপ্ডিত হরিতালচুর্ণে পাংগুলবর্ণ, কোন স্থানে মুষিক- 
গর্ভের চারিদিকে কাঞ্চনচুর্ণ বিকীর্ণ রহিয়াছে । এইরূপ নানাবিধ রমণীয় 

প্রদ্দেশ ও বিচিত্র উপবন দেখিতে দেখিতে কতক দূর যাইয়! বারিশীকর- 
সম্পৃক্ত সথুশীতল সমীরণম্পর্শে বিগতক্লম হইলেন । বোধ হইল যেন, 
ভূষারে অবগাহন করিতেছেন । সরোবর নিকটবত্তী হওয়াতে মনে মনে 

অতিশয় আহ্লাদ জন্মিল। অনস্তর মধুপানষত্ত মধুকর ও,কেলিপক় 
কলহংলের কোলাহলে আহত হইয়! সরোবরের সমীপবস্তী হইলেন। 
চতুর্দিকে শ্রেণীরদ্ধ তরুর মধ্যে ভ্রেলোক্যলঙ্ষ্মীর মণিদর্পণস্থরূপ, বন্থন্ধরা- 

দেবীর ম্বটিকগৃহস্বক্ূপ, অচ্ছোদনামক সরোবর নেব্রগোচর করিলেন। 

সরোবরের জল তরল হান্তের স্তায় অতি নিম্মল। যৌবনের মত কলিকা- 

বল জলে কমল, কুমুদ, কহলার প্রভৃতি নানাবিধ কুসুম বিকসিতও 

হইয়াছে। মধুকর গুন্ গুন্ ধ্বনি করিয়। এক পুষ্প হইতে অন্য পুষ্প 
বসিয়্। মধুপান করিতেছে। কলহংসসকল কলরব করিয়া! কেলি করিতেছে। 

কুম্থমের নুরভিরেণু হরণ করিয়া শীতল সমীরণ নানাদিকে সুগন্ধ বিস্তার 
করিতেছে। নেই লরোবরের চতুগ্দিক কৃষ্ণবর্ণ বৃক্ষরাজি দ্বার! ০০০ 

হধো উজ্জল জল, রসাতলের দায়ের মত শোভমান। 



কারী 5 

“সরোবরের শোভ। দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, কিন্নরমিথুনের 

অনুসরণ নিক্ষল হইলেও এই মনোহর সরোবর দেখিয়৷ আমার নেত্রযুগল 
সফল ও চিত্ত প্রসন্ন হইল। এতাদৃশ রমণীর বন্ত কখনও দেখি নাই, 
দেখিব না $ বোধ হয়, ভগবান্ ভবানীপতি এই সরোবরের শোভায় 
বিমোহিত হইক্জা! কৈলাসনিবাস পরিত্যাগ করিতে পারেন ন!। 

«অনস্তর সরোবরের দক্ষিণ তীরে উপস্থিত হইয়া অশ্ব হইতে অবতীর্ণ 

হুইলেন। পৃষ্ঠ হইতে পর্য্যাণ অপনীত হইলে ইন্ত্রায়ুধ একবার ক্ষিতি- 

তলে বিল্গুন্তিত হইল। পরে ইচ্ছাক্রমে নান ও জল পান করিয়া তীয়ে 
উঠিলে রাক্জকুমার উহার পশ্চান্তাগের পাদঘ্বয় পাশ দ্বারা আৰ্ধ করিয়! 

দিলেন। সে তীরপ্ররূঢ় নবীন দুর্ববা ভক্ষণ করিতে লাগিল। রাঁজকুমারও , 

সরোবরে অবগাহনপূর্ববক মৃণাল ভক্ষণ ও জল পান করিয়া! তীরে উঠিলেন। 

এক লতামগ্ডপমধ্যবর্তী শিলতলে নলিনীপত্রের শব! ও উত্তন্নীয়বস্তরের 

উপাধান প্রস্তুত করিয়া শয়ন করিলেন । 

“ক্ষণকাল বিশ্রামের পর সরসীর উত্তর তীরে বীণাতস্ত্রীবস্কার মিশ্রিত 

শ্রতিস্থভগ সঙ্গীত শুনিলেন। ইন্দ্রায়ধ শব শুনিবামাত্র কবল পরিত্যাগ- 
পূর্বক সেই দিকে কর্ণপাত করিল। এই জনশূন্ত অরণ্যে কোথায় লঙ্গীত 
হইতেছে জানিবার নিমিত্ত রাজকুমার যেদিকে শব্ষ হুইতেছিল সেই- 
দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন) কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। ফেবল 
অস্ফুট মধুর শব্দ কর্ণকুহরে অমৃত বর্ষণ করিতে লাগিল। সঙ্গীত শ্রবণে 

কুহুলাব্রাস্ত হইয়া ইন্ত্রাযুধে আযোহণপূর্বক সরসীর পশ্চিম তীর দিয়! 
শন্বানুসারে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। সঙ্গীতাকৃষ্ট হুইয়! বনমুগ- 
মকল মেইদ্িকে ছুটির! চলিয়াছিল, সেই পথ সপ্তচ্ছদ বকুল লবঙ্গ প্রস্ৃতি 
ফুলপরিমলে স্থুরভিত। কতক দূর গিয়া, চতুর্দিকে পরম রমণীয় উপবন- 
মধ্যে কৈলাসাচলের এক প্রত্যন্তপর্ববত দেখিতে পাইলেন। সেই পর্বতের 
চতুর্দিক মরকতমণির স্তায় হরিতবর্ণ বৃক্ষে সমাকীর্ণ, তাহাতে হৃন্িত্্প 



১১৪ . কাদখুনী। 

গুকপক্ষীসকল বসির! রমণীয় শব্ধ করিতে করিতে পুষ্পপরাগপুঞ্জপাতে 

পিঙ্গলবর্ণ ফল ভক্ষণ করিতেছে; বৃক্ষে বৃক্ষে অলক্তকরসলোহিত 
কিশলয়দল ছুলিতেছে ; সেই পর্বতের প্রান্তভাগ অঞ্জননীল নলবনে 

আচ্ছন্ন, যেন মেঘের উপর ইন্দ্রধন। ই পর্বতের নাম চন্্প্রত; 

উহার নিয়ে এক মন্দির, মন্দিরেব অভ্যন্তরে চরাচরগুরু ভগবান্ শুলপাণির 
গ্রতিমুত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। চতুন্তস্তপরিবৃত-স্ফটিকমণ্ডপতল-প্রতিিত 
অমলমুক্তাশিলানির্ষিত এর প্রতিমার সম্মুখে পাশুপতব্রতধারিণী, নির্মল, 
নির্মমা» নিরহঙ্কারা, নিম্মৎসরা, অমান্্যাকৃতি, অষ্টাদশবধীয়া এক কন্তা 

শঙ্খখণ্ডের মত অমলশুত্র অঙ্গুলি দ্বারা বীণাবাদনপূর্বক তানলয়বিশুদ্ধ 
মধুর স্বরে মহাদেবের স্ততিবাদ করিয়া গান করিতেছেন । কণ্তার দ্রপ্ধধবল 

দেহপ্রভারর কৈলাসগিরি ধবলতর, উপবন উজ্জ্বল ও মন্দির আলোকময় 

হইয়াছে। সেই কুমারী জ্যোত্লাব ভ্তায় ইন্দুমূত্তি, যেন তাহাকে চন্ত্- 
মণ্ডল হইতে কুঁদিরা বাহির করা হইয়াছে, যেন শুক্লুপক্ষপরম্পর| পুঞ্ীকৃত 

হইয়াছে, দেহ হইতে মুক্তাফলের লাবণ্য বিগলিত হইতেছে, যেন তাহাকে 

রজতদ্রব মাথাইয়! দেওয়া! হইয়াছে, যেন মু্তিমতী শ্বেতহ্বীপলক্মী। তিনি 

যেন ধর্মের হৃদয় হইতে নির্গত হইয়াছেন। তাহার কণে স্থুণমুক্তাফল- 

রচিত জপমাল! থাক্কাতে পরিবেশপরিবেষ্টিভ চক্রমগুণের মত শোভ৷ 

হইয়াছে। তীহার শ্তনযুগল মোক্ষপুরদ্ধারে মঙ্গলকলসের মত পবিত্র 

সুন্দর । তিনি ত্রিপুরারি-শরশলাকার মত তেজোময়ী। দেখিবামাত্ 
বোধ হয় ঘেন, পার্দতী শিবের আরাধনায় ভক্তিমতাঁ হইয়াছেন । 

"্রাজকুষার তরুশাখায় ঘোটক বাধিয়! ভক্তিপুর্ববক ভগবান্ ভ্রিলোচনকে 

সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত কর্িলেন। নিনেশুন্ত লোচনে সেই অঙ্গনাকে 
নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে ভাবিলেন, কি আশ্চর্য্য ! কত অসম্ভাবিত ও 

চিন্তিত বিষয় স্বপ্নকলিতের সায় সহসা উপস্থিত হয়, তাহ! নিন্ধপণ করা 

যায় না। আমি.মৃগয়ায় নির্গত ও বনৃচ্ছাক্রমে কিননরমিথুনের অছছলরণে 



কাদ্দনী ৪৩ 

প্রবৃত্ত হই কত ভরঙ্কর ও কত বমনীয় প্রদেশ দেখিলাম । পরিশেষে 
গীতধ্বনিরব অনুসারে এই স্থানে উপস্থিত হইয়া! এই এক অভ্ূত ব্যাপার 
দেখিতেছি। কন্তার যেরূপ মনোহর আকার ও মধুর শ্বর, তাহাতে 
কোনক্রমে মানুধী বোঁধ হয় না, দেবকন্যা সন্দেহ নাই। ধরণীতলে কি 

সৌদামিনীর উত্তব হইতে পারে ? যাহা হউক, যদি ইনি কৈলাসশিখকে 

অথবা গগনমণ্ডলে *হঠাৎ আরোহণ না করেন, তাহ! হইলে, আমি ইহার 
নাম, ধাম ও তপন্যার অভিনিবেশের কারণ, সমুদায় জিজ্ঞাস! করিয়! 
জানিব। এই স্থির করিয়া সেই মন্দিরের এক পার্খে উপবেশনপূর্ব্বক 

সঙ্গীতনমাপ্তির অবসর প্রতীক্ষা! করিয়া রহিলেন। | 

“সঙ্গীত সমাপ্ত হইলে বীণা নিস্তব্ধ হইল। মধুকরগুঞনবিরতৃ 

কুমুধিনীর সায় সঙ্গাতবিরতা সেই কন্ঠ গাত্রোথানপূর্বক তক্তিভাবে 
ভগবান ত্রিলোচনকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম কারলেন। অনস্তর 

পবিত্র নেত্রপাত সবার রাজকুমারকে পরিতৃপ্ত করিয়া সাদর সম্ভাষণ 

স্বাগত লিজ্ঞাসা করিলেন ও বিনীতভাবে কহিলেন, “মহাভাগ ! আশ্রমে 

চলুন ও অতিথিসৎকার গ্রহণ করিয়] চরিতার্থ করুন।” রাজকুমার 

সম্ভাষণমাত্রেই আপনাকে অনুগৃহীত ও চরিতার্থ বোধ করিয়৷ ভক্তিপুর্ববক 

তাপসীকে প্রণাম করিলেন ও শিষ্ের ন্যায় তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। 

যাইতে যাইতে চিস্ত/ করিলেন তাপসী আমাকে দেখিয়া 'অস্তহিত হইলেন 

না) প্রত্যুত দাক্ষিণ্য প্রকাশ করিয়া আতথিসৎকার গ্রহণ করিতে অনুরোধ 

করিলেন। বোধ হয়, জিজ্ঞাসা করিলে আত্মবৃত্তাস্তও বলিতে পারেন। 

"কতক দুর যাইয়! এক গিরিগুহা দেখলেন। উহ্থার পুরোভাগ 
তমালবনে আবৃত ) তথায় দিনমণি দৃটিগোচর হয় না। পার্থে মিঝর- 

বারি ঝঝর শব্বে পতিত হইতেছে, দূর হইতে উহার শবা কি মনোহয় ! 

অভ্যন্তরে বল, কমশুলু ও ভিঙ্ষাপাত্র রহিয়াছে, দেখিবামাত্র মমে 

শাস্তিরপের' সধশার হয়। তাঁপসী তথায় প্রবেশ করিয়! অর্থ/সামগ্রী 



আহরণপূর্বক অর্থা আনয়ন করিলে রাজকুমার মৃদু মধুর সম্ভাষণে 

কহিলেন, 'ভগবতি ! প্রসন্ন হউন, আপনার দর্শনমাত্রেই আমি পবিত্র 
হুইয়াছি এবং অর্থও প্রদত্ত হইয়াছে । অত্যা্ঘর প্রকাশ করার 

প্রয়োজন নাই। আপনি উপবেশন করুন। পরিশেষে তাপলীর 

অনুরোধ এড়াইতে না পারিস্না রাজকুমার যথাবিহিত অর্থ্য গ্রহণ 

করিলেন। ছুই জন ছুই শিলাতলে উপবিষ্ট হুইলেন। তাপসী 

রাজকুমায়ের পরিছয় িজ্ঞাসা করিলে তিনি আপন নাম, ধাম ও 

দিপ্বিজয়ের কথা বিশেষ করিয়। কছিলেন এবং কিররমিথুনের অনুমরণ- 

ক্রমে'আপন আগমনবৃত্তান্ত আগ্ঠোপান্জ বর্ণন! করিলেন। 

*অনস্তর তাপসী ভিক্ষাকপাল গ্রহণ করিয়া! আশ্রমন্থিত তরুতলে ভ্রমণ 

করাতে বৃক্ষ হুইতে স্বয়ংপতিত নানাবিধ সুশ্বাছু ফলে তাহার ভিক্ষা- 

ভাঙন পরিপূর্ণ হইল। এই আশ্যধ্য ব্যাপার দেখিয়া চন্দ্রাপীড়ের 
অতিশয় বিস্ময় জন্মিল। মনে মনে চিন্তা করিলেন, “কি আশ্চর্য ! 

এরূপ বিশ্ময়কর ব্যাপার ত কখনও দেখি নাই। অথবা তপস্যার 

অসাধা কিআছে! তগস্তাপ্রভাবে বশীভূত হুইয়! অচেতনেরাও কান! 
সফল করে সন্দেহ নাই।” অনন্তর তাপসীর় অনুরোধে সুন্বাহ নানাবিধ 

ফল তক্ষণ ও শীতল জল পান করিয়! পরিতৃপ্ত হইলেন। তাপসীও 

আহার করিলেন ও সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে যথাবিধি সন্ধ্যার উপাসনা 

করিয়া এক শিলাতলে উপবেশনপূর্ধবক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। 

“চজ্জাপীড় অবসর বুঝিয়া বিনয়বাক্যে কহিলেন, “ভগবতি ! মানুষ" 

'দঘিগেক্র প্রকৃতি অতি চঞ্চল, প্রভৃর কিঞ্চিৎ প্রসন্নতা দেখিলেই অমনি 

অধীর ও গর্বিত হইয়া উঠে। আপনার অনুগ্রহ ও প্রস্নত! দর্শনে 

উৎদাহিত হইয়! আমার অন্তঃকরণ কিছু জিজ্ঞাসা করিতে আভিলাব 
করিতেছে । বদি আপনার ক্লেশকর ন! হয়, তাহ! হইলে, আম্মবৃতাত 
বর্ণন ছাক। আমার কৌতৃহলাক্রাস্ত চিত্তরকে পরিতৃপ্ত করুন। আপনি 



কাদনবরী ৪৫ 

জন্মপরিগ্রহ দ্বারা কোন কুল উজ্জ্বল করিয়াছেন? কি নিমিত্ত কুন্ুম- 

সুকুমার নবীন বয়সে আফ়ালসাধ্য তগন্তায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন? কি 
নিমিতই বা দিব্য আশ্রম পরিত্যাগ করিয়! এই নিজ্ন বনে একাকিনী 

অবস্থিতি করিতেছেন ?” 

"তাপসী কিঞিৎকাল নিস্তৰ থাকিয়া পরে দীখনিশ্বাস ও তরল 

মুক্তীফলসদূশ অশ্রু পরিত্যাগপুর্বক রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। 
চন্ত্রাপীড় তাঁহাকে অশ্রমুখী দেখিয়া মনে মনে চিন্ত! করিলেন, এ 
আবার কি! শোক তাপ কি সকল শরীরকেই জ্ঞাশ্রয় করিয়াছে ? 

বাহ! হউক, ইহার বাপ্পসলিলপাতে 2আমার আরও কৌতুক জন্মিল। 
বোধ হন শোকের কোন মহৎ কারণ থাকিবে ; সামান্ত শোক এতাদৃশ, 

পবিত্র ষুর্ঠিকে কখন কলুধিত.ওঃঅভিভূত! করিতে পারে না। বাসর 

আঘাতে কি বন্ুধ। চলিত হয়? চন্দ্রাপীড় আপনাকে শোক্োদ্দীপনহেতু 
ও তজ্জন্ত অপরাধী বোধ করিয়! তাহার মুখ প্রক্ষালনের নিমিত্ত গ্রত্রবণ 

হইতে জল আনিয়। দিলেন ও সাত্বনাবাক্যে নানাপ্রকার বুঝাইলেন। 
তাপসী চন্দ্রাপীড়ের সাত্বনাবাক্যে রোদনে ক্ষান্ত হইয়া! অবিচ্ছিন্নবাঞ্প- 

জলধারাসম্পাতে কিঞিৎলোহিত-মধ্য*লোচন প্রক্ষালনপূর্বক কহিলেন, 

'রাপুত্র ! এই পাগীয়সী হতভাগিনীর অশ্রোতব্য বৈরাগ্যবৃত্তাত্ত শ্রবগ 

করিয়া কি হইবে? ইহা কেবল শোকানল ও ছুঃখার্ণৰ। বদি গুনিতে, 

নিতান্ত অভিলাষ হুইয়! থাকে, তবে শ্রবণ করুন £-_ 
“ “দেবলোকে অগ্দরাগণ বাস করে শুনিয়! থাকিবেন। তাহাদিগের 

চতুদ্দশ কুল। ভগবান কমলযোনির মানস হইতে এক কুল উৎপর 
হয়। দেব, অনল, জল, ভূতল, পবন, অস্ত, শুর্ধ্যরপ্ি, চন্দ্রকিরণ, 

সৌদামিনী, মৃত্যু ও মকরকেতু এই একাদশ হুইতে একাদশ কুল। 
দক্ষপ্রজাপতিরষ্জ কন্যা! সুনি ও অরিষ্টীর সহিত গন্ধর্বদিগের সমাগমে 
আর ছুই কুল উৎপন্ন হয়। এই লমুদায়ে চতুর্দশ কুল।' মুনির গর্ভে 



% কাবস্বরী 

চিন্রয়থ জন্মগ্রহণ করেন। দেবরাজ ইন্দ্র আপন সুহতৎমধ্যে পরিগণিত 

করিয়৷ প্রভাব ও কীর্তি বর্ধনপূর্বক তীহাকে গন্ধব্বলোকের অধিপতি 
কিয়! দেন। ভারতবর্ষের উত্তরে কিম্পুরুষবর্ষে হেমক্কুটনামে বর্ষ- 

পর্বত তাহার বাসস্থান। তথায় তাহার অধীনে সহত্র সহস্র গন্ধর্ব- 
বাস করে। তিনিই চৈত্ররথ নামে এই রমণীর কানন, অচ্ছোদনামে 

এ সরোবর ও ভবানীপতির এই প্রতিমৃষঠ প্রস্তুত করিয়াছেন। অরিষ্টার 
গর্ভে হংস নামে ভ্রগধিধ্যাত গন্ধর্ধ জন্মগ্রহণ করেন। গদ্ধব্বরাজ 

চিগ্ররথ ওদাধ্য ও মহত প্রকাশপুর্ধক আপন রাপ্যের কিঞিৎ অংশ 
প্রঙ্থাদ করিয়া তাহাকে রাজ্যাভিষিস্ত করেন। তাহারও বাসস্থান 

হেমকুট। গৌদী নামে এক চন্দ্রকিরণসারনির্ষিতা পরমান্ন্দরী 
অপ্মার। তাহার সহধর্দিণী। -এই হতভাগিনী ও চিরছুঃখিনী তাহাদিগের 
একমাত্র কন্তা। আমার নাম মহাশ্বেত! । পিতা মাতার অগ্ত সন্তান" 

সম্ততি ছিল না) আমিই একমাত্র অবলম্বন ছিলাম। শৈশবকালে 

বীপার গা এক অন্ক হইতে অঙ্কান্তরে যাইতাম ও অপরিস্ফুট 

মধুর বচনে নকলের মন হরণ করিতাম। সকলের স্নেহপাত্র হইয়| 
পরম পবিত্র বাল্যকাল বাঁলাক্রীড়াগ্ন অতিক্রান্ত হইল। যেরূপ বসম্তকালে 
নয পল্লবেপ্প ও নব পল্লবে কুস্মের উদয় হয় সেইরূপ আমার শরীরে 
যৌবনের উদয় হইল । 

« “একদ| সকল জীবের হৃদয়ানন্দকর মধুমাসের সমাগমে কমলবন 

বিকপিত হইলে, চুতকলিক! অস্কুরিত হইলে, মলয়মারুত্র মন্দ 

অন্দ হিল্লোগে আহলাদিত হুইয়া কোকিল সহকারশাখায় উপবেশন- 
পূর্বক স্ুশ্বরে কুহুরব করিলে, অশোক কিংগুক প্রস্ফুটিত, বকুল- 
মুকুল উদগত এবং ভ্রমরের বঙ্কারে চতুষ্ছিক প্রতিশন্িত হইলে, 

সকল রসসাগর উচ্ছেলিত হইয়া উঠিলে, আমি মাতাক্জি সহিত এই 

পুষ্পপূর্ণ অচ্ছোদলয়োবরে জান করিতে আসিম্লাছিলাম। . এখানে 



কাদছী ই 

উস মনোহগ্ন তীর, বিচিত্র তরু ও রমণীয় লতাকুধী অবলোকন 

করিস! ভ্রমণ করিতেছিলাম । স্গিগ্ধশীতল চন্দনবনবীথিকা, বিগলিত্ত- 

মধুধার মুপুম্পিত সহকারতরু, বিকচকুন্মপুঞ্বর্ষিণী লতাদোলা, 

কুম্মোপহাররম্য লতামগ্ুপ দর্শনলোভে বি্ষিপ্তন্থয়ে ভ্রমণ করিতে 
করিতে সহস! বনানিলের সহিত সমাগত অতি সুরভি পরিমল আত্রাণ 

করিলাম । মধুকরের ন্যায় সেই সুরভি গন্ধে মুকুলিতলোচনা হইয়া 
কৌতুকতরলহৃদয়ে তদনুসরণক্রমে কিঞ্িং দূর গমন করিয়া দেখিলাম, 
অতি তেজন্বী, পরমরূপবান, সুকুমার এক মুনিকুমার সরোবয়ে গান 

করিতে আসিতেছেন। অমাবস্তারজনী দীপালোকে যেমন পিঙ্গলবর্ণ 

ধারণ করে,তাহার দেহ প্রভায় সেই বন সেইরূপ উত্ভতাসিত হুইয়া উঠিল। 

তাহার সমভিব্যাহারে আর এক জন তাপসকুমার আছেন। উভয়েরই 

এরূপ সৌন্দধ্য ও সৌকুমার্ধ্য যে, বোধ হইল যেন রতিপতি প্রিয় সহচর 

বসস্তের সহিত মিলিত হইয়া ক্রোধান্ধ চন্দ্রশেখরকে প্রসন্ন করিবার 
নিমিত্ত তপস্বিবেশে ধারণ করিয়াছেন। প্রথম মুনিকুমারের কর্ণে 
অমৃতনিশ্ন্দিী ও পরিমলবাহিনী এক কুন্ুমমঞ্জরী ছিল। এরূপ 

আশ্চর্য্য কুন্ুমমঞ্জরী কেহ কথন দেখে নাই। উহ! কুন্মলক্ষীর ঘৌবন- 
লীলার মত, বসন্তদর্শন-আনন্দিত বনই্রুর শ্মিতহান্তের মত। উহার গ্ধ 
আত্রাণ করিয়া স্থির করিলাম, উহ্ারই গন্ধে বন আমোদিত হইয়াছে। 

অনন্তর অনিমিধ লোচনে মুনিকুমারের মোহিনীমূর্তি নেত্রগোচর করিয়! 
বিশ্বিত হইলাম। তাহার স্বদ্ধাবলম্বী যজ্জোপবীত অনঙ্গকান্দুকের 

কুগলীকত গুণের মত বোধ হইতেছিল ) তাহার হস্তে শ্ষটিকাক্ষমালিকা 
যেন মদনবিরহবিধুরা রতির অশ্রবিদ্দু দ্বার রচিত হইয়াছে ) বৃদ্ধ চকোন়ের 

লোচনপুটের নায় পাটলবর্ণ মন্দারবন্ধল পরিহিত) তিনি যেন ব্র্গচর্য্োর 

অলঙ্কার, ধর্থের যৌবনদশা, সরশ্বতীগন বিলাস, সর্ববি্তায় স্বয়দবপতি $ 
তাহার ঘেহকাস্তি শীতকালে স্কুটিত প্রিয়ঙ্ুমঞ্জরীভূষিত কাননের মত 



টা কাম 

গৌরবর্ণ। ভাবিলাম বিধাতা বুবি কমল ও চন্্রমগুল সৃষ্টি করিয়া 
ইহার বদনারবিন্দ নির্মাণের কৌশল অভ্যাস করিয়া! থাকিবেন। 

উরু ও বাহ্যুগল সৃষ্টি করিবার পূর্বে রস্তাতরু ও মৃণালের স্থষটি করি৷ 
নির্দীাণকৌশল শিখিয়া থাঁকিবেন। নতুবা সমানাকার দুই তিন বস্ত 
সহি করিবার প্রয়োজন কি? ফলতঃ মুনিকুমারের রূপ যতবার দেখি 

ততবারই অভিনব বোধ হয়। এইকপ তাহার রমণীয় রূপের পক্ষপাতিনী 

হইয়া! ক্রমে ক্রমে নবযৌবনন্থলভ কুস্ুমশরের শরসম্বানের পথবর্তিনী 
হইলাম। কি মুনিকুমারের রূপসম্পত্তি, কি যৌবনকাল, কি বসন্তকাল, 

কি ৫সই সেই প্রদেশ, কি অনুরাগ, জানিনা! কে, আমাকে উদ্মাদিনী 
করিল! বারংবার মুনিকুমারকে সম্পৃহ লোচনে দেখিতে লাগিলাম। 

: চিত্রলিখিতার মত নিমেষপাতে বিস্বৃত হৃইয়! আমুকুণিত অপারগ 

দৃত্টিপাত করিতে লাগিলাম। চক্ষৃতারকার চঞ্চলতাহেতু চক্ষু শবলবর্ণ 
হইয়াছিল। বোধ হুইল যেন, আমার হৃদয়কে রজ্জুবদ্ধ করিয়া কেহ 
আকর্ষণ করিতেছে । | 

« “অনন্তর শ্বেদসলিলের সহিত লজ্জা গলিত হইল। . মফরধ্বজের 

নিশিত শরপাতভয়ে ভীত হইয়াই যেন কলেবর কম্পিত হইল। মুনি- 

ঝুমারকে আলিঙ্গন করিবার অভি গ্রায়েই যেন শরীর রোমাঞ্চরূপ কর 
প্রসারণ করিল। তথন মনে মনে চিন্তা করিলাম, শাস্তপ্রকৃতি তাপস- 

জনের প্রতি আমাকে অন্ুরাগিণী করিয়। ছ্রাত্ম! মন্সথ কি বিসদৃশ 
কর্মী করিল! অন্গনাজনের অস্তঃকরণ কি বিমুড়! অনুরাগের পাত্রাপাত্র 

কিছুই বিবেচন! করিতে পারে না। তেজঃপুপ্, তপোরাশি, মুনিকুমার ও 

সানানজনসলত চিতবিকার--এতছভয় কতদুর, বিসৃশ | বোধ হপ্ন, 

ইনি জামার ভাব ভঙ্গি দেখিয়া! মনে মনে কত উপহাস করিতেছেন। 

কি আশ্চর্য্য! “চিত্ত বিকৃত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়াও বিকার 
নিবারণ করিতে সমর্থ হইতেছি না। ছুথাত্মা কন্দর্পের কি প্রভাব! 



“কারী দিও 

উহার গ্রভাবে কত শত কন্তা' লজ্জা ও কুণৈ জলাগ্ুলি দির গং 
প্রি্লতমের অনুগামিনী হয়। ' অনঙ্গ কেবল আমাকেই এননূপ করিতেছে 

এমন নহে, কর্ত শত কুলবাপাকে এইরূপ অপথে গদাপণ করা। 

যাহা হউক, মদনহুশ্েষ্টিত পরিশ্যুর্টরপে প্রকাশ না হইতে হইতে 

এখান হইতে প্রস্থান করাই শ্রেযঃ। কি জানি পাছে ইনি কুপিউ 
হইয়। শাপ দেন। গুনিয়াছি মুগিজনের গকৃতি অতিশয় রোধপরবশ। 
সামান্য অপরাধেও ' তাহারা ক্রোধান্থিত হইয়া উঠেন ও অভিসম্পাত 

কয়েন। অতএব এখানে আর আমার থাকা বিধেয় নয়। এই সির 

করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিবাব অভিলাষ করিলাম । মুনিজতনরা 

সকলের পুক্পনীয় ও নমন্ত বিবেচনা করিয়া! প্রণাম করিলাম। ' আমি, 

প্রণাম করিলে পর কুনুমশরশাসনের অলভ্ব্যতী, বসস্তকালের ও সেই 

সেই প্রদেশের রমনীয়ত|, ইন্জ্রিয়গণের অবাধাত1, সেই সেই ঘাটনাগ্ন 
ভবিতব্যতাঁ এবং আমার ঈদৃশ ক্লেশ ও সৌভাগ্যের অবস্তস্তাবিতা! প্রযুক্ত 
আমার ন্যায় সেই মুনিকুমারও মোহিত ও অভিভূত হইলেন। স্তস্ত, 

স্বেদ, বোমাঞ্চ, বেপথু প্রভৃতি সাত্বিক তাবের লক্ষণসকল তীহার্খ 
শরীরে ম্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইল। তাহার অন্তঃকরণের তদানীন্তন 

ভাব বুঝিতে পারিয়া তাহার সহচর দ্বিতীয় খষিকুমারের নিকটে গমন গু 

ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়! জিজ্ঞাস! করিলাম, তগবন্!' ইভা নাম কি? 

ইনি কোন তপোধনের পুত্র? ইহার কর্ণে যে কুহ্থমমঞ্জরী দেখিতেডি 
উহ! কোন তরুর সম্পত্তি?” আহা উহার কি সৌরভ! আমি কখন 

খপ সৌরভ আত্বাণ করি নাই (আমার কথায় তিনি ঈষৎ হান্ত 
করিয়! কহিলেন, বালে! তোমার ইহ! জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন 

কি? বন্দি পুঁসিতে নিতান্ত কৌতুক জন্মিয়া থাকে শ্রধণ কর্র। 

' *স্বেতকেতু নামে মহাতপা মহর্ষি দিব্যলোকে বাল করেন। ভাছার' 
রূপ জগবিখ্যাত। তিনি একদ| দেবার্চনার নিশি কমলকুস্থুম' তুলিতে 



রর কারখরী 

বঙ্দাঞিনীগ্রবাহে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শতদল-কমলাসনা লক্ষী 
তীছায় রূপলাষণা দেখিয়। মোহিত হন! বিকশিত শতদলের উপর 

এক কুমার জন্মগ্রহণ করেন। “ইনি তোমার পুত্র হছইলেন-- গ্রহণ কর 
বলিয়া লক্গমী শ্বেতকেতুকে সেই পুত্র সন্তান সমর্পণ করেন। মহ্র্যি 
পুর সমুদধায় সংগ্কায় সম্পর করিয়া পুগুরীকে জন্মিয়াছিণেন বলিয়া 

পুর্ীীক লাম রাখেন। বাহার কথ! জিজ্ঞামা! করিতেছ, ইনি সেই 

পুুয়ীক। পূর্বে, অনুর ও শ্থরগণ বখন ক্ষীরমাগন্ন মন্থন করেন, 

তৎকালে পারিজাত বৃক্ষ তথা হইতে উদগত হয়। এই কুম্থুমমঞ্জরী সেই 

পারিজাত বৃক্ষের সম্পত্তি। ইহা যেরূপে ইহার শ্রবণগত হইয়াছে 
,তাহাও শ্রবণ কর। অগ্ঠ চতুর্দশী, ইনি ও আমি ভগবান্ ভবানীপতির 

জআগ্চনার নিমিত্ত নন্দনবনের নিকট দিয়! কৈলাসপর্বতে আনগিতেছিলাম। 

পথিমধো নঙানবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবত! বকুলমালিকার মেখল! পরি", 

পারিজাত মালিক! কণ্ঠে ধারণ করিয়!, নবচৃতান্কুর কর্ণে সন্নদ্ধ করিয়া, 
পুষ্গাসবপানমন্তা হইয়া, এই পারিজ্াতকু নুমমঞ্জরী হস্তে লইয়া আমাদের 

নিকটবর্তিনী হইলেন) এবং প্রণাম করিক। ইহাকে বিনীত বচনে 

কহিলেন, “ভগবন! আপনার যেরপ আকার তাহার বশ এই 
অলঙ্কার, আপনি এই কুন্গুমমঞ্জরীকে শ্রবণমণ্ডলে স্থান দান করিলে” আমি 
চগ্জিতার্থ হই এবং পারিজাতের জন্ম সফল হয়।” বনঘেবতার কথায় 

লজ্জিত হইয়। তাহাকে অনাদর দেখাইয়াই ইনি চলিয়া বাইতেছিলেন; 
আমি তাহার হস্ত হইতে মঞ্জরী লইয়! কহিলাম, “সথে! দোষকি? 

খনদেবতার প্রপয্ধ পরিগ্রহ করা উচিত) এই বলিয়া ইহার কর্ণে 

পরাইয়! দিলাম। 
“তিনি এইরূপ পরিচয় দিতেছিলেন এমন সময়ে সেই তপোধনযুব! 

ফিফিং হান্ত করিম কহিলেন, অগ্গি কুতৃহলাক্রান্তে! তোমার এত 

অনুসন্ধানে প্রয়োজন কি? হদি কুনুমমঞ্জরী লইবার বাসনা হইক্স 
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থাকে, গ্রহণকর,-_-এই বলিয়! আমার নিকটবর্তী হইলেন এবং আপনার 
কর্ণেশ হইতে উন্মোচন করিয়া আমার শ্রবণপুটে পরাইয়! দিলেন। 
আমার গগুস্থলে তাহার হস্তম্পর্শ হইবামাত্র. অস্তঃকরণে কোন 

অনির্ববচনীয় ভাঁবোদয় হওয়াতে তিনি. অবশেন্ত্রির হইলেন। করতলস্থিত 
অক্ষমাল! হৃদয়স্থিত লজ্জার সহিত গলিত হইল জানিতে পারিলেন 
না। অক্ষমালা তাহার পাণিতল হইতে ভূতলে ন!. পড়িতে পড়িতেই 
আমি ধরিলাম ও আপন কঠের আভরণ করিলাম। এই সময়ে ছত্র- 

ধারিণী আদিয়! বলিল, “ভর্তৃদারিকে ! ধেবী ম্লান করিয়! তোমার 
অপেক্ষা করিতেছেন, তোমার আর বিলম্ব কর! বিধেয় নয় ।+ 'নবধৃতা 

করিণী অস্কুশের আঘাতে যেক্ধপ কুপিত ও বিরক্ত হয়, আমি সেইন্নপ 

দাসীর বাক্যে বিরক্ত হইয়া, কি করি, মাতা অপেক্ষা করিতেছেন শুনিয়া, 

সেই যুব! পুরুষের মুখমণ্ডল হইতে অতি কণ্ঠে আপনার অনুরাগারূ 

নেত্রযুগল আকর্ষণ করিয়া! স্ন।নার্থ গমন করিলাম। 

“কিঞ্চিৎ 'দূর গমন করিলে, দ্বিতীয় খধিকুমার সেই তপোধনধুবার 
এইরূপ চিন্তবিকার দেখিয়! প্রণয়কোপ প্রকাশপূর্বক কহিলেন, 'নথে 
পুগুবীক! একি! তোমার অন্তঃকরণ এরূপ বিকৃত হুইল কেন? 

ইত্রিক্পপরতন্্ব লোকেরাই অপথে পদার্পণ করে। নির্বোধেক্কাই 
সদসদ্বিবেচনা করিতে পারে না। মুড় ব্যক্তিরাই চঞ্চল চিত্তকে স্থির 

করিতে অনমর্থ। তুমিও কি তাহাদিগের ভ্তায় বিবেচনাশৃন্ত হইয়া 

দুফর্ম্মে অনুরক্ত হইবে? আজ তোমার এরূপ অভূতপূর্ব ইন্িয়বিকার 

কেন হইল? বৈর্ধয, গা্তীধ্য, বিনয়, লজ্জা, জিতে্তিয়ত! প্রভৃতি 
তোমার শ্বাভাবিক স্দগুণপকল কোথায় গেল? . কুলক্রমাগত 

রন্ধচর্যা, বিষয়বৈরাগ্য, গুরুদিগের উপদেশ, তগন্তায় অভিনিবেশ, 

ধাস্ত্রের আলে(চনা, যৌবনের শাঁপন, মনের বশীকরণ, সমুদয় 

একেবারে বিশ্বত .হইপে? তোমার বুদ্ধি কি এইরূপে পরিপত হুইল? 
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ধর্থপান্বাজাঠসের কি এই গুণ দর্শিল? গুরুজনের উপদেশে কি এই 

উপকার হুইল? এত দিনে বুবিলাম বিবেকশক্তি ও নীতিশিক্ষা 
নিষ্ষণ, জানাভ্যাস ও সছপদেশে কোন ফল নাই, গ্িতেন্টরিয়ত| কেবল 

কথ! দাত্র, যেহেতু ভবাদৃশ ব্যক্তিকেও অনুরাগে কলুধিত ও অজ্ঞানে 

অভিভূত দেখিতেছি। তোমার অক্ষমাল! কোথায়? উহা করতল 

হইতে গণ্রিত ও অপহৃত হইয়াছে দেখিতে পাও নাই? কি আশ্র্যয! 

একেবারে জ্ঞানশূন্য 'ও চৈতন্তশূন্ত হুইয়াছ। এ অনার্ধ্যা বাল অক্ষমাল! 

হরণ করিয়া! পলায়ন করিতেছে এবং মন হরণ করিবার উদ্যোগে আছে 

এই খেলা সাবধান হও।” তপোধনযুবা কিঞ্চিৎ লঙ্জিত হইয়1, সথে 

কপিঞ্ল! কি ছেতু আমাকে অন্যর্ধূপ সম্ভাবনা! করিতেছ। আমি এ 

ছর্বিনীত। কন্তার অক্ষমাল! হরণাপরাধ ক্ষমা করিব না । বলিয়৷ যত্বুককৃত 

জকুটিভঙ্গি দ্বার অলীক কোপ প্রকাশপূর্ধক আমাকে কহিলেন, 
চপলে। * আমার অক্ষমালা ন! ধিয়া এখান হইতে এক পদও যাইতে 

পাইবে ন!।-- আমি তাহার নিরুপম রূপলাবণ্যের অনুরাগিণী ও 

ভাবভঙ্গির পক্ষপাতিনী হুইয়! একপ শৃন্ত হৃদয় হইয়াছিলাম যে, অক্ষমাল! 

ভ্রদ্দে কণ্ঠ হইতে উন্মোচন করিয়া! আমার একাবলীমাল! তাহার করে 
প্রদান কগিলাম। তিনিও এন্সপ অন্তমনস্ক হুইয়। আমার যুখপানে 
চাহিয়াছিলেন যে, উহা অক্ষমালা বলিয়াই গ্রহণ করিলেন। 
ফুনিকুষাতের সঙ্গিধানে স্বেদজলে বারংবার প্লান করিয়া পরে সরোবরে 

থান করিতে গ্রেলাম। ম্বানানস্তর সুনিকুমারের মনোহার্িণী মুগ 

ধনে ঈনে চিন্তা করিতে করিতে বাটা গমন করিলাম। 
 শ্ঝংপুরে গ্রবেশ করিয়া! যে দিকে নেব্রপাত করি পুণগুরীকের 

কখ-পুওুনীক ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাই. না। মুনিকুমারের অদর্শনে 
ধ্রন্ধপ অধীরা হুইয়াছিলান বে, তৎকালে জাগরিত কি নিপ্রিত, 

একািনী, কি' অনেকের নিকটবন্তিনী ছিলাম, সুখের অবস্থ। কি 
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দুধের দশা ঘটিরাছিল, উৎকণ্ঠা কি ব্যাধি ছার! আক্রান্ত হই” 
ছিলাম, কিছুই বুঝিতে পারি নাই। ফলত্তঃ কোনও জ্ঞান ছিল' না, 
একেবারে, চৈতন্তশৃন্তা হইয়াছিলাম।  তৎকালে কি বর্তবা কিছুই স্থির 

করিতে না পারিয়া, কেহ, যেন আমার নিকট না যাক পরিচারিক্ষা” 
দিগকে এইমাত্র আদেশ দিম, প্রাসাদের উপরিভাগে উঠিলাম। পে 
স্থানে সেই. খধিকুমারের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল সেই প্রদেশক্ষে 
মহারতাধিঠি ত, অমৃতরসাভিষিক্ত, চত্দ্রোদয়ালঙ্কৃত বোধ করিয়া! গারংবার 

দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে এরূপ উদ্যত ও ভ্রান্ত 

হইলাম যে, সেই দিক হইতে যে অনিল ও পক্ষীদকল আলিহতদ্ছিল 

তাহাদিগকেও প্রিয়তমের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা জন্গিল। 
আমার অন্তঃকরণ তীহার প্রতি এরূপ অন্ুরক্ত হইল যে, তিনি যে থে 

কর্দ করিতেন, তাহাতেও পক্ষপাতী হইয়া! উঠিল। তিনি তগন্থী 
ছিলেন বপিয়! তপন্তার আর বিদ্বেষ থাকিল না। তিনি 'মুনিবেশ 

ধারণ করিতেন স্ৃতরাং মুনিবেশে আর গ্রাম্যতা রছিল না। পাগিজাত, 

কুহ্ছম তাহার কর্ণে ছিল বলিয়াই মনোহর হুইল । নুরলোক তীথা 

বাসস্থান বলিগ়্াই রমণীয় বোধ হইতে লাগিল । ফলতঃ নলিনী হেক্ধপ 

রবির পক্ষপাঁতিনী, কুমুদিনী যেরূপ চক্রমার পক্ষপাতিনী, মযুরী বে্প 
জলধরের পক্ষপাতিনী, আমিও লেইরূপ খধিকুমাগের পক্ষপাতিনী হইয়া 
নিমেষশৃ দৃষ্টিতে সেই দিক দেখিতে লাগিলাম । 

"আমার তাঘ্বলকরক্কবাহিনী তরলিকাও ম্লান করিতে গিরাছিল। 

সে অনেক ক্ষণের পর বাড়ী আলিয়া আমাকে কছিল, “ত্দারিকে 1 
আমরা সরোবরের তীরে যে ছই জন তাপপকুমার দেখিকাছিণান, 

তাহাপ্গিগের এক জন, যিনি তোমার কর্ণে কর়পাদপের কুনুষমী 
পরাইয়। দেন, তিনি, গুপ্তভাবে আদার নিকটে আসি সুমধুর বচনে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, বালে! ধীহার কর্ণে আমি পুষ্পমঞ্জনী পরাইর) 
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দিগাম--ইনি কে? ইহার নাম কি? কাহার অপত্য ? কোথায় ব| গমন 
করিলেন ?1--আমি বিনীত বচনে কহিলাম, ভগবন্! ইনি গন্ধর্কের 
অধিপতি হংসের ছহিতা, নাম মহাশ্বেতা । হেমকুট পর্বতে গ্দ্ধর্বলোকে 

বাম করেন, তথা গমন করিলেন ।--অনস্তর অনিমিষ লোচনে ক্ষণ- 

কাল অনুধ্যান করিয়া! তিনি পুনর্বার বলিলেন, তদ্রে ! তুমি বালিক1 বটে, 

কিন্ত তোমার আকুতি দেখিয়া বোধ হইতেছে চঞ্চলপ্রক্কৃতি নও। 
একটি "কথা বলি শুন।-_আমি কৃতাগ্রণিপুটে দণ্ডায়মান! হুইয়! সমাদর 

প্রদর্শসপূর্ববক সবিনয়ে নিবেদন করিলাম, মহাভাগ ! আদেশ দ্বার! 

এই ক্ষুদ্র জনের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন ইহার পর আর 

লৌভাগ্য কি! ভবাদূশ মহাত্মার! মদ্িধ ক্ষুদ্র জনের প্রতি কটাক্ষপাত 
করিলেই তাহার! চরিতার্থ হয়। আপনি বিশ্বাসপুর্বক কোন বিষয়ে 

আদেশ করিলে আমি চিরক্রীত৷ ও অনুগৃহীত। হইব, সন্দেহ নাই। 

»-আমার বিনয়গর্ভ বাকা শুনিয়া সধীর ন্তায়, উপকারিণী ও প্রাথ- 

দাঁয়িনীক স্ায় আমাকে জ্ঞান করিলেন। লিগ দৃষ্টি দ্বার| প্রসন্নতা প্রকাশ- 
পুর্বফ নিকটবর্তী এক তমালতরুর পল্লব গ্রহণ করিয়! পল্পবের রসে আপন 

পরিধেয় বন্ধল ছি"ড়িয়। তাহার এক খণ্ডে নখ দ্বার। এই পত্রিক! লিখিয়া 
আমাকে দিলেন। কহিলেন, আর কেহ যেন জানিতে না পারে, 
মহাশ্বেতা যখন একাকিনী থাকিবেন তীহার করে সমর্পণ করিও । 

শআমি হর্ষোৎফুল্পল লোচনে তর়লিকার হস্ত হইতে পত্রিক! গ্রহণ 

করিলাম। তাহাতে লিখিত ছিল, হংস যেমন মুক্তামালায় মুণালভ্রমে 

প্রতারিত হর, তেমনি আমার মন মুক্তাময় একাবলীমালায় প্রতারিত 

হইয়া তোমার প্রতি সাতিশয় অমুরক্ত ছইয়াছে ।__-পথঘ্রাস্ত পথিকের 

বিগৃত্রম, মুকের জিহবাচ্ছেদ,। অসম্বন্ধভাধীর জরগ্রলাপ, ' নাস্তিকের 
 চার্বাকশান্ত্র, উন্মত্ের হুরাপান, যেক্পপ ভরঙ্কর, পক্জিকাও ব্দামায় 
পক্ষে সেইরূপ ভয়ঙ্কর বৌধ হইল।' পত্রিক! পাঠ করিয়া উন্মত্ত ও 
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অবশেক্্িয হইলাম । পুনংপুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, ততর়লিকে | 

তুমি তাহাকে কোথায় কির্ূপে দেখিলে? তিনি কি কহিলেন? 

তুমি তথায় কতক্ষণ ছিলে? তিনি আমাদের অনুসরণে প্রবৃত্ত হই! 

কত দুর পর্যন্ত আসিয়াছিলেন ? প্রিয়নসন্বদ্ধ এক কথাও বান্ংবার, 

বণিতে ও গুনিতে ভাল লাগে। আমি পরিজনদিগকে তথা হইতে. 
বিধায় করিয়! তরলিকার সহিত কেবল মুনিকুমারসন্বদ্ধকথায় 

দিবসক্ষেপ করিলাম । ্ 

প্দিবাবসানে দিবাকরের বিরহে পূর্ব দিক আমার ন্তায় 'মলিন হইল। 
মদীয় হৃদয়ের ম্যাক্স পশ্চিম দিকের রাগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কম্লবন 

গৈরিকগিগ্ির সলিলপ্রপাতের মত পাটলাভ হইল। পদ্িণী নিমীলিত 

হইলে পুটসংরুন্ধ মধুকর পঙ্কজহৃদয়ে রবিবিরহজনিত মুচ্ছণদ্ধকারের ভাব 
ধারণ করিল। ছুই এক দণ্ড বেল! আছে এমন সময়ে ছত্রধারিণী আসিয় 

কহিল, “ভতৃদীারিকে ! আমর! স্নান করিতে গিয়া যে ছুই জন মুনিকুমার. 

দেখিয়াছিলাম তাহাদের এক জন দ্বারে ঘণ্ডাগমান আছেন। বলিলেন। 

অক্ষমাল! লইতে আসিয়াছি। "ষুনিকুমার” এই শব্ধ শ্রবণমাত্র অতিমাত্র 
ব্যস্ত হইয়া! কহিলাম, শীঘ্র সঙ্গে করিয়! লইয়। আইস। যেরূপ রূপের 

সহায় যৌবন, যৌবনের সহায় মকরকেতন, মকরকেতনের সম্র 

বসন্তকাল, বনস্তকালের সহায় মলয়পবন, সেইরূপ তিনি পুগুরীকের 

সথা -কপিঞ্রণ, দেখিবামাত্র চিনিলাম। তাহার বিষণ আকার 

দেখিয়া! বোধ হইল বেন, কোনও অভিপ্রায়ে আমাকে কিছু বলিতে 
আপিয়াছেন। আমি উঠিয়া প্রণাথ করিয়া সমাদরে আপন প্রদান 

করিলাম। ব্আগনে উপবেশন. করিলে চরণ ধৌত করিয়া দিলা 
অনন্তর কিছু বলিতে ইচ্ছা করিয়া! আমার নিকটে উপবিষ্টা তরলিকার 

প্রতি দৃষ্টিপাত করাতে আমি তাহার দৃষ্টিতেই অভিপ্রান্থ বুঝিতে পারিয়া, 

বিনক্কবাক্যে কহিলাম, “ভগবন্ ! আমা হইতে ইহাকে. 'ভিন্ন ভাবিবেন 
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ন/। যাহা আদেশ, ক্গিতে অভিলাষ হয় অশঙ্কিত ও অনম্কুচিত চিন্তে 
জাজ! করুন।?. % 

"কপিঞ্জল. কহিলেন, রাজপুত্রি! কি .কহিব, লজ্জায় বাক্যন্ুণডি 

হইতেছে না। 'কন্দমূলফলাশী বনবাপীর মনে অনঙজবিলান সঞ্মরিত 
হইবে, ইহ স্বপ্নে অগোচর। শাস্তম্বভাব তাপলকে প্রণয়পরবশ 

করিয়। বিধি কি বিড়ম্বন। করিলেন! দগ্ধ মন্মথ অনায়াসেই লোকদিগকে 

উপহানাম্পৰ ও অবজ্ঞ।স্পদ করিতে পারে । অস্তঃকরণে একবার 

অনঙ্গবিলাম সঞ্চারিত হইলে আর ভদ্রত। নাই। তথন গ্রগা়ধীশক্তি- 

সম্পরর লোকেরাও নিতাস্ত অসার ও অপদার্থ হইয়! ধান। তখন আর 

কাজ্জা, ধৈধ্য, বিনয়, গাম্তীধ্য কিছুই থাকে না। বন্ধ যে পথে পদার্পণ 

করিতে উদ্যত হইয়াছেন, জান না, উহা! বন্ধলধারণের উপযুক্ত, 
অটাধারণের সমুচিত, তপস্তার অনুরূপ, ধর্মের অঙ্গ, বা অপবর্থলাভের 

উপার কিিনা। কি দৈবছ্র্বিপুক উপস্থিত! না বলিণে চলে না, 

উপায়াস্তর ও শরণান্তরও দেখি না, কি করি বলিতে হুইল। 

শাস্সকারের! লিখিয়াছেন স্বী্ প্রাণবিনাশেও যদি নুহ্দের গ্রাথরক্ষা 
হয় তথাপি তাহ! কর্তব্য $ সুতরাং আমাকে লজ্জার জলাঞ্জণি [তে 

হছল। 

“তোমায় সমক্ষে রোষ ও অসস্তোষ গ্রকাশপুর্বক্ষ বন্ধুকে সেইগ্রকার 

ধিরিস্কার কণিয়! আমি তথ| হইতে প্রস্থান করিলাম । নানানস্তর সরোবর 

হইতে উঠিয়। তুমি বাটা জ্ঞলিলে, ভাবিলাম বন্ধু এক্ষণে একাকী কি 
করিতেছেন গুপ্ডভাবে একবার দেখিয়া আমি। অনস্তর ধীরে ধীরে 

আলির] বৃক্ষের অন্তরাল হইতে দৃষ্টিপাত করিলাম ) কিন্তু তাহাকে দেখিতে 
পাইলাম ন। তৎকালে আমার জস্তঃকরণে কত বিতর্ক, কত সন্দেহ ও 

কতই বা তন উপস্থিত ছইল । একবার ভাবিলাম অনঙ্গের মোহন শঞ্ষে 

মুগ্ধ হইয়া বন্ধু বুঝি সেই কামিনীর অনুগামী হইয়। থাকিবেন। আনায় 
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মনে করিলাম সেই হুন্দরার গমনের পর টৈতন্োদয় হওয়াতে লজ্জার 

আমাকে মুখ দেখাইতে ন। পারিয়! বুঝি কোন স্থানে নুকাইয়! আছেনঃ 

কি আমি তত্পন1 করিয়াছি বলিয়! কুদ্ধ হইয়া কোন স্থানে প্রস্থান 
করিয়াছেন; কিংবা আমাকেই অন্বেষণ করিতেছেন। আমর! ছুইজনে 

চিরকাল একত্র ছিলাম, কণ্খনও পরস্পর বিরুহদুঃখ সহ করিতে হয় নাই। 

সুতরাং বন্ধুকে না দেখিয়া যে কত ভাবনা উপস্থিত হইল তাহ! বাকা দ্থায়া 

বাক্ত করা যায় না । পুনর্বার চিস্ত। করিলাম, বন্ধু আমার সমক্ষে সেইয়প 

অধীরত| প্রকাশ করিয়া অতিশয় লাঁজ্জত হুইয়া থাকিবেন। লজ্জার 
কেকি না করে? কত লোক লজ্জার হস্ত হইতে পরিত্রাগ পাইযার 

নিমিত্ত কত অসছুপায় অবলশ্বন করে । জলে, অনলে ও উদ্বম্ধানেও, 

প্রাণত্যাগ করিয়! থাকে । যাহ! হউক, নিশ্চিন্ত থাক! হইবে না, অন্বেষণ 

করি। ক্রমে তরুলতাগহন, চন্দনবীথিকা, লতামণ্ডপ, সরোবরের কৃঁল 

সর্বত্র অন্বেষণ করিলাম, কুত্রাপি দেখিতে পাইলাম না। তখন মে" 

কাতর মনে অনিষ্টশঙ্কাই প্রবল হইয়া উঠিল। 
“পুরর্বার সতর্কতাপুর্বক ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিলাম 

সরোবরের তীরে নানাবিধ লতাবেষিত কুস্থমবহছুল নিভৃত এক লতাগহনের 

অভ্যন্তরবন্ভী খিলাতলে বসয়! বাম করে বাম গণ সংস্থাপনপুর্বাক চিন্ত! 

করিতেছেন। ছুই চক্ষু মুদ্রিত, নেত্রলে কপোলযুগল ভাসতেছে। খন 
ঘন নিশ্বাস বছিতেছে। শরীর স্পন্দরহিত, কান্তিশুন্ঠ ও পাওুবর্ণ। 'ছঠাৎ 

দেখিলে চিত্রিতের ন্যায় বোধ হয়। একরূপজ্ঞানশৃন্ত থে কল্পপাদগের 

কুঙ্নুমমঞ্জনীর অবশিইরেণুগঞ্ধলোভে ভ্রমর বঙ্কারপূর্ধক বারংবার কর্ণে 

বদধিভেছে এবং লতা! হইতে কুন্ুম ও কুমুনরেখু গাত্রে পড়িতেছে তথাপি 

সংজ্। নাই । কলেবর এরূপ শীর্ণ ও বর্ণ যে সহস। চিনিতে পার! বাক 

না। তদবস্থাপন্ন তাহাকে ক্ষণকাল নিরক্ষণ করিয়। অতিশয় বিষঃ 

কইলাম। উদ্ধিপ্নচিত্বে চিন্তা করিলাম, মকরকেতুর কি প্রভাব! হে 
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ব্ক্ষি উহার শরসদ্ধানের পথবর্তী হয় নাই সেই ধন্ত, সেই নিরুদ্বেগে 
সংসারযাত্র! সন্বরণ করিতে পারে । একবার উহার বাণপাত্ের সম্তুখবর্তী 

হইলে আর কোন জ্ঞান থাকে না। কি আশ্চর্য 1] ক্ষণকালের মধ্যে 
এরূপ জ্ঞানরাশি ঈদৃশ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে । ইনি শৈশবাবর্ধি 
ধীর ও শাস্তপ্রক্কৃতি ছিলেন। সকলে আদর্শস্বরূপ জ্ঞান করিয়া! ইহার 

স্বতাবের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিত ও গুণের কথা উল্লেখ করিয়! 

যথেষ্ট প্রশংসা] ক্রিত। আজ কিরুপে বিবেকশক্তি ও তপঃগ্রভাবের 

পর়াভব করিয়া এবং গরাস্তীধ্যের উন্ম,লন ও ধৈর্যের সমুলোচ্ছেদ করিয়া 
দগ্ধ মন্মথখ এই অসামান্ত* সংস্বভাবসম্পন্ন মহাত্মাকে ইতর জনের হ্যায় 

অভিভূত ও উন্মত্ত করিল! [শান্ত্রকারের! কহেন নির্দোষ ও নিফলঙ্করূপে 
যৌবনকাল অতিবাঁহত কর! অতি কঠিন কর্ম] ইহার অবস্থা শান্ত্রকার- 
ধিগের কথাই সপ্রমাণ করিতেছে । এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে 

নিকটবত্তী হইলাম এবং শিলাতলের এক পার্খে উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাস! 
করিলাম, সথে ! তোমাকে এরূপ দেখিতেছি কেন? বল আজ তোমার 

কি হইয়াছে? 
"তিনি অনেক ক্ষণের পর হ্বচ্ছসুক্ম-বস্ত্রাবৃত-রক্তকমলকান্তি নয়ন 

উল্মীলন ও দীর্ঘানশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক, সথে! তুমি আগ্োপাস্ত সমুদধায 
বৃত্তান্ত অবগত হ্ইয়াও অজ্ঞের ন্যায় ক জজ্ঞাস! করিতেছ, এইমাত্র উত্তর 

দিয়া রোদন করিতে লাগিলেন । তাহার সেইরূপ অবস্থা ও আকার 

দেখিয়। স্থির কঞগিলাম এক্ষণে উপদেশ দ্বারা ইহার কোন প্রতিকার 

হওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু অসন্ার্গপ্রবৃত সুহৃদকে কুপথ হইতে নিবৃত্ত কর! 

র্ফতোভাবে কর্তব্য কর্মা। যাহ! হউক আর কিছু উপদেশ দি। এই 

স্থির করিয়া! তাহাকে বলিলাম, সথে ! হা, আমি সকলই অবগত হইয়াছি, 
কিন্ত ইহাই জিজ্ঞাস! করি তুমি যে পদ্ধবীতে পদার্পণ করিয়াছ উহা! কি 
সাধুসন্মত, বা ধর্শশান্ত্রোপদিষ্ট পথ? ইহা কি তপন্তার অঙ্গ? বা স্বর্গ 



কামখরী ৪, 

অপর লাভের উপায়? এই বিগহিত পথ.অবলম্বন কর! দুরে থাকুক, 
এরূপ সংবল্পকেও মনে স্থান দেওয়া উচিত নয়। মুড়েরাই অননপীড়ায় 

অধীর ছয়। নির্কোধেরাই হিতাহিত বিবেচনা! করিতে পারে না ॥ 

তুমিও কি তাহাদিগের ন্যায় অসৎ পথে প্রবৃত্ত হইয়৷ সাধুদিগের নিকট 

উপহাসাম্পদ হইবে? সাধুবিগহিত পথ অবলম্বন করিয় হুখাঁভিলাষ ক? 

পরিণামবিরন বিষয়ভোগে যাহার! সুথপ্রাপ্তির আশা করে, বিষলতাবনে 

তাহাদিগের জলমেক করা হয়, তাহার! কুবলয়মাল৷ বলিয়া অঙিলত| 

গলে দেয়, মারব বলিয়া জলস্ত অঙ্গার স্পর্শ করে, মুণাল বলিয়া মত্ত 

হ্তীর দন্ত উৎপাটন করিতে যায়, রজ্ছু বলিয়া কালসর্প ধরে। ধর্দবুদ্ধিতে 

দিবাকরের স্তায় জ্যোতি ধারণ করিয়াও খগ্ভোতের ভ্তায় আপনাকে, 

প্রতিপন্ন করিতেছ কেন? সাগরের ন্তায় গম্ভীরম্বভাব হইয়াও উন্মার্গ- 
গ্রন্থিত ও উদ্বেল ইন্দ্রিয়আ্োতের সংষম করিতেছ না! কেন? এক্ষণে আমার 

কথা রাখ, ক্ষুধিতচিত্রকে সংযত কর, ধৈর্য ও গ্াস্তীধ্য অবনমন করিয়া 

চিন্তবিকার দুর করিয়। দাও। 
“এইরূপ উপদেশ দিতেছি, এমন সময়ে ধারাবাহী অশ্রুবারি তাহার 

নেত্রযুগল হুইতে গলিত হইল। তিনি আমার হত্ত ধারণপুর্র্বক বণিলেন, 
সথে! অধিক কি বলিব, অশীবিষবিষের স্থায় বিষম কুসুমশরের শরসন্ধানে 

গতিত হও নাই, ন্থুখে উপদেশ দিতেছ। যাহার ইন্জ্রিয় আছে, মন আছে, 

দেবিতে পার, শুনিতে পার, হিতাহিত বিবেচনা! করিতে পারে, সেই 
উপদেশের পাত্র। আমার তাহ! কিছুই নাই। আমার নিকটে ধৈর্য/ 

গাস্তীধ্য, বিবেচনা! এসকল কথাও অন্তগত হইয়াছে । এ সদয় উপদেশের 

পময় নয়। যাবত জীবিত থাকি এই অচিকিৎসলীয় রোগের প্রতিকারের 

চেষ্টা পাও। আমার অঙ্গ দ্ধ ও হৃদয় জর্জরিত হইতেছে । এক্ষণে যাহ! 

কর্তব্য কর ।-এই বলিয়! নিশ্তব্ধ হইলেন। 

“ শ্যখন উপদেেশবাক্যের কোন ফল দর্শিল ন! এবং দ্েতিলাম তাহার 
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হয়ে অনুরাগ এরূপ দৃরঢ়নূপে বদ্ধমূল হইয়াছে যে, তাহা! উদ্মলিত করা 
নিতান্ত অসাধা, তখন প্রাণরক্ষার নিমিত্ত সরোবরের, সরন মুণাল, শীতম 

কমলিনীদল ওন্সিগ্ধ শৈবাল তুলিয়! শষ্য! করিয়। দিলাম এবং তর্থানন শরম 

করাইয়া শ্বভাবন্ুরভি চন্দনকিসলয় নিশ্পীড়ন. করিনা তুষারধীভল রস 
কালাটে মাথাইযা দিলাম এবং কদলীপত্র ছার! বীজন, করিতে লাগিলাম। 

তৎকালে মনে হইল দৃর্ায্ম! দগ্ধ মদনের কিছুই অসাধ্য, নাই। কোথায় 

ঝ]বনবাসী তপন্বী, কোথার বা বিলাসরাশি গন্ধর্বাকুমারী | ইহাদিগ্ের 

মনে পরস্পর অনুরাগ সঞ্চার হইবে ইহা স্বপ্নের অগোচর.। .শুধ তুর 
মগ্রুরিত হইবে এব: মারবীলত। তাছাকে অবলম্বন করিয়া উঠিবে ইহা 

কাহার মনে বিশ্বাস ছিল? চেতনের কথা কি, অচেতন তরু লতা 

প্রভৃতিও উহার আজ্ঞার অধীন । দেবতারাঁও উচ্ছার শাসন উল্লজ্যন 

করিতে পারেন না। কি আশ্যর্ধ্য ! ছুরাস্ম! এই অগাধ গাস্তীর্যসাগরকেও 

ক্ষণকালের মধ্যে ভৃণের ন্যায়, অসার ও অপদ্বার্থ করিয়] 'ফেলিল। 

এক্ষণে কি করি, কোন দিকে যাই, কি উপায়ে বান্ববের প্রাণরক্ষ। হয়। 

দেখিতেছি মহাশ্বেতা ভিন্ন আর কোন উপায় নাই।, বন্ধু শ্বভাবতঃ 

বীর, প্রগল্ভতা। অবলম্বন করিয়। আপনি কদাচ তাহার নিকটে যাইতে 

পারিবেন না। শান্্রকারেরা গঠিত, অকাধ্য দ্বার! নুহদের . প্রাগরক্ষা 

কর্তৃব্য. বলিয়া! থাকেন ॥ মুতরাং অতি লঙ্জাকর ও মানহানিকর, কর্ণও 

আমার কর্তব্য, বলিয়া পরিগণিত হইল । ভাবিলাম, যদি বন্ধুকে বুলি যে, 

(তোমা? মনোরথ সফল করিবার জগ্ত মহাশ্বেতার নিকট চলিলাম; তাহ! 

হইলে, পাছে লজ্জাত্রমে :বারণ করেন এই নিমিত্ত তাঁহাকে কিছুনা 
বলির! ছলক্রমে তোমার নিকট আলিয়াছি। এই সময়ের সমুচিত, 

সেইরূপ অগ্ুরাগের সমুচিত ও আমার আগমনের সমুচিত যাহা হয় 
কর,--বলিয়! কি উত্তর দি গুনিবার আশার আমার মুখ পানে চাহিয়া 
রহিলেন। 
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“আমি তাহার সেই কথ! শুনিয়া হথখময় হুদে, অমুতময় সরোবরে 

নি হইলাম। লজ্জা! ও হর্ষ .একত্র আমার মুখমণ্ডলে আপন আপন 

ভাঁব প্রকাশ করিতে লাগিল। ভাবিলাম, অনঙ্গ সোঁভাগ্যক্রমে আমার 

্কায় তাহাকেও সম্তাপ দিতেছে । শান্তশ্বভাব তপস্থী কপিল স্বপ্নেও 

মিখা কহেন না। ইনি সত্যই কহিতেছেন সন্দেহ নাই। 

ততক্ষণে আমার কি কর্তব্য ও কি বক্তব্য এইরূপ ভাবিতেছি, এমন, 

সময়ে প্রতীহারী আলিয়। কহিল, 'ভর্তুদারিকে ! তোমার শরীর অসুস্থ 

হইয়াছে শুনিয়া মহাদেবী দেখিতে আসিতেছেন। কপিঞ্ল এইট কথ! 

গুনিয়া সত্বর গাত্রোথানপূর্বক কহিলেন, পরাজপুত্রি! ভঙগুরন্ 
' তুবনত্রয়চূড়ামণি দ্বিনমণি অস্তগমনের উপক্রম করিতেছেন। আর আমি 
অপেক্ষা করিতে পারি না। যাহ! কর্তব্য করিও, বলিয়া আমার: 

উত্তরবাক্য ন! শুনিয়াই শীঘ্র প্রস্থান কঠিলেন। তিনি প্রস্থান করিলে, 

এরূপ অন্তমনস্ক হইয়াছিলাম যে, জননী আপিয়! কি বলিলেন, কি 
করিলেন, কিছুই জানিতে পারি নাই। কেবল এইমাত্র স্মরণ হয় তিনি 
অনেকক্ষণ আমার নিকটে ছিলেন । 

“তিনি আপন আয়ে প্রস্থান করিলে উর্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া 
দেখিলাম দ্বিনমণি অন্তগত কইতেছেন। পশ্চিমদিক লোহিভায়মান, 

কমলবন হরিতায়মন, পূর্বরদ্দিক নীলারমান, এবং ক্রমে চতুর্দিক পঙ্ককুষঃ 

অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়! আমিতেছে। তখন তরলিকাকে বপিলাম, 
'তিরলিকে! তুমি দেখিতেছ না আমার হৃদয় আকুল হইয়াছে ও ইন্ড্ির 

বিকল হইয়া যাইতেছে ? কি কর্তব্য কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। 
কপিঞজল যাহা বলিয়া গেলেন স্বকর্ণে শুনিলে। এক্ষণে যাহ! কর্তব্য 

উপদেশ দাও। যদ্ধি ইতর কন্তার হ্যায় লজ্জা, ধৈর্য্য, বিনয় ও কুলে 

অলাঞলি দিয়, জনাপবাদ- অবহেলন ও সঞ্চার উল্লজ্ঘন কগিয়, পিতা 
মাতা! কর্তৃক অননুভ্ঞাত হইয়া স্বয়ং অভিপারিকাবুত্তি অবলম্বন" করি, তাহ! 



হইলে গুক্জনের অতিক্রম ও কুলমর্ধ্যাদার উল্লজ্যন জন্য অধর্্ম হয়। যী 

কুলধর্মের অনুরোধে মৃত্যু অঙ্গীকার করি তাহা হইলে প্রথম পরিচিত, 
স্বয়মাগত, কপিঞ্জলের প্রণয়ভঙ্গ জন্য পাপ এবং আশাভঙ্গ খারা সেই 
তপোধনযুবার কোন অনিষ্ট ঘটিলে ব্রহ্মহত্য! ও তপস্থিহত্যা অর 
মহাপাতকে লিপ্ত হইতে হর। 

“এই কথ! বলিতে বলিতে চন্দ্রোদয় হইতে লাগিল ) সেই ঈষৎপরিপ্ুট 
আলোকসম্পাতে পূর্বক কুন্মরজ দ্বারা বসম্তবনরাজির মত ধুর 
হইয়া উঠিল। নবোদিত চন্দ্রের আলে।ক অন্ধকারমধ্যে পতিত হওয়াতে 

বোধ হুইল যেন, জাহুবীর তরঙ্গ যমুনার জলের সহিত মিলিত হইয়াছে। 

যেন কেশরিনখরাঘাতে করিকুস্ত বিদীর্ণ হইয়া মুক্তাফলচুর্ণ চারিদিকে 
বিক্ষিপ্ত হইতেছে । স্থধাংশুলমাগমে যাশিনী জ্যোতম্নারূপ দশন প্রভ। 
বিস্তার করিয়৷ যেন আহ্লাদে হাসিঠ্ে 'লাগিল। চন্দ্রোদযে গাণ্রীধ্যশানী 

সাগরও ক্ষুব্ধ হইয়! তরঙ্গরূপ বাহু প্রসারণপূর্ববক বেলা আলিঙ্গন করে। 
সে সময়ে অবলার মন চঞ্চল হইবে আশ্যর্ধ্য কি? চন্দ্র সহাক্গতা ও 

মলয়ানিলের অনুকূলতাঁয় আমার হৃদয়স্থিত মদনানল প্রবল হইয়া জলিয় 

উঠিল । বিদ্রুমপ্রভাপাটল, রোহিণীচরণালক্তকরদলাঞ্চিত চন্দ্রের দিকে 

'নেত্রপাত করিক়াও চাল্লিদিকে মৃতুমুখ দেখিতে লাগিলাম । অন্ধকারে 

লক্ষ্য স্থির করিতে ন! পারিয্া কুহ্মচাপ নিস্তব্ধ হুইর়| ছিল, এক্ষণে 

সময় পাইজ। শরাদনে শরসদ্ধানপুর্বক বিরহিণীর্দিগের অন্বেষণ করিতে 
লাগিল। আমিই উহার প্রথম লক্ষ্য হইলাম। এইরূপ চিন্তা করিতে 
করিতে চদ্দ্রোদযে কমলবনের ভ্তায় নেত্রযুগল নিমীলিত ও অঙ্গ 

অবশ করিয়া মৃচ্ছণ অজ্ঞাতদারে আমাকে .আক্রমণ করিল। তরলিকা 
সভযে ও সমম্রমে গাত্রে শীতল চনানঞ্রল লেচনপুর্বক তালবৃন্ত দ্বার! 

বীঙন , করিতে লাগিল। ক্রমে চৈতন্ত প্রাপ্ত হুইয়! নয়ন উন্লীলন- 

পূর্বক দেখিণাঁন তরূলিক। বিষবদনে ও দীন নয়নে রোদন করিতেছে. 



ফাদখরী ১৩ 

আমি লোচন উদ্দীলন করিলে আমাকে জীবিতা! দেখিয়া অতিশগ্ন হ্ষ্টা 
হইল, বিনয়বাক্যে কহিল, কর্তৃীরিকে ! লজ্জা! ও গুরুজনের অপেক্ষা 

পরিহারপূর্বক প্রসন্ন চিত্তে আমাকে পাঠাইয়! দাও, আমি তোমার 
চিত্তচোরকে এই স্থানে আনিতেছি। অথবা যদি ইচ্ছ! হয় চল, তথায় 

তোমাকে লইয়া যাই। তোমার আর এরূপ সাংঘাতিক সন্কট পুনঃ 
পুনঃ দেখিতে পারি না। “তরলিকে ! আমিও আর এরূপ ক্লেশকর 

বিরহবেদন! সহা করিতে পারি না। চল, প্রাণ থাকিতে দেই 
প্রীণবল্লভের শরণাপন্ন হই।” বলিয়! তরলিকাকে অবলম্বন করিয়া 
উঠিলাম। | 

"প্রাসাদ হইতে অবরোহণ করিবার উপক্রম করিতেছি এমন সমস 

দক্ষিণ লোচন স্পন্দিত হইল। ছুনিমিত্ত দর্শনে শঙ্কাতুর! হইয়! ভাবিলাম, 
এ আবার কি! মঙ্গলকর্ম্মে অমঙ্গলের লক্ষণ উপস্থিত হয় কেন? ক্রমে 

ক্রমে শশধর আকাশমগুলের মধ্যবর্তী হইয়া! সুধাসলিলের ন্যায়, চন্দন- 
রসের ন্যায় জ্যোত্স। বিস্তার করিলে, ভূমণ্ডল কৌমুদীময় হইয়া শ্বেত- 
দ্বীপের হ্যায় ও চন্্রলোকের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। কুমুদিনী 

বিকশিত হইল। মধুকর মধুলোভে তথায় বমিতে লাগিল। নানাবিধ 
কুচমরেণু হরণ করিয়া সুগন্ধ গন্ধবহ দক্ষিণ দিক হইতে মন্দ মন্দ বহিতৈ 
লাঁগিল। ময়ুরগণ উন্মত্ত হইয়া! মনোহর ম্বরে গান আরম্ত করিল। 

কোকিলের কলরবে চতুর্দিক ব্যাপ্ত হইল। আমি কণস্থিত সেই 
অক্ষমাল! ও কর্ণস্থিত সেই পারিজাতমঞ্জরী ধারণ করিয়া, রক্তবর্ণ বসনে 

অবশুগ্ঠিতা হইয়া তরলিকার হস্ত, ধারণপূর্ববক প্রাসাদের শিখরদেশ 

হইতে নামিলাম। সৌভাগ্যক্রমে কেছ আঁষাকে দেখিতে পাইল ন!। 
প্রমোদবনের নিকটে যে দ্বার ছিল তাহ! উদব/টনপূর্বক বাটা হইতে 
নির্গতা হই প্রিক্তষ্ষের সমীপে চলিলাম। যাইতে যাইতে ভাঁবিলাম 

এভিলারপথে প্রহ্িতা ব্যক্ির দান দাণী ও বাহ আড়ম্বর়ের প্রয়োজন 
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থাকে না। যেহেতু কন্দর্প সদর্পে শরাসনে শরসন্ধানপূর্ব্বক আগ্রে অগ্রে 

গমন করিয়া সহারত! করেন। চন্দ্র পথ আলোকময় করিয়া পথ প্রদর্শক 

হন.। হৃদয় পুরোবর্তী হইয়। অভয় গ্রদান করে। 

“কিঞ্িৎ দুর যাইয়া! তরলিকাঁকে কহিলাম, তরলিকে! চন্দ্র যেরূপ 
জামাকে তাহার নিকট লইয়া যাইতেছেন এমনি তীহাকে কি আমার 

নিকট. লইয় আনমিতে পারেন না? তরলিক1 হাসিয়। বলিল, 

ভর্ভৃদ।রিকে ! চন্দ্র কিন্ঞপ্ত আপনার বিপক্ষের উপকার করিবেন? 

পুগুরীক যেরূপ তোমার রূপলাবণ্য মোহিত হইয়াছেন চন্দ্রও সেইরূপ 

তোমার নিরূপম সৌন্দর্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়! গ্রতিবিষ্ষচ্ছলে তোমার 
শগাজ স্পর্শ ও করঘার! পুনঃপুনঃ চরণ ধারণ করিতেছেন। বিরহীর 
সকার ইহার শরীরও পাওুবর্ণ হুইয়াছে।--তৎকালোচিত এইসকল 
পরিহাসবাক্য কহিতে কহিতে সরোবরের নিকটবর্তী হইলাম । কৈলান 

পর্বত হইতে চক্দ্রোদয়ে গ্রত্রত চন্ত্রকান্তমণির প্রতশ্রবণে চরণ ধোঁত 
করিতেছিলাম এমন সময়ে মরোবরের পশ্চিম তীরে বোদনধ্বনি শুনিলাম। 

কিন্তু দুরত! প্রযুক্ত সুস্পষ্ট কিছু বুঝা গেল না। আগমনকালে, দক্ষিণ 
চক্ষু স্পন্দিত হওয়াতে মনে মনে সাতিশয় শঙ্কা ছিল, এক্ষণে অকল্মাৎ 

ধোদনধ্বনি শুনিয়া! নিতান্ত ভীতা হুইলাম। ভয়ে কলেবর কাপিতে 

লাগিল। যে দিকে শব্ধ হইতেছিল উর্ধশ্বাসে সেই দিকে দৌড়িতে 

লাগিলাম। 

শঅনস্তর নিঃশব্দ নিশীথপ্রভাবে দূব হইতেই শুনিতে পাইলাম কণিঞ্জল 

আর্ড স্বরে মুক্তকণ্জে নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন। 
*কপিঞলেন বিলাঁপ ধাক্য শ্রবণ করিয়া আমার প্রাণ উড়িয়! গেল। 

মুক্ত ফঠে রোদন করিতে করিতে দ্রুতবেগে দৌড়িলাঁম। অজ্ঞাত 
উচ্চনীচ ভূমিতে পদ্ধে পদে পাদশ্খলন হইতে লাগিল; সরোবরতীরের 
লতার অংগুকোত্তরীয় সংসক্ত হুইয়! ছিড়িয়া যাইতে লাগিল) তথাথি 
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গৃতির প্রতিরোধ জন্সিল ন1। তথায়. উপস্থিত হইয়! দেখিলাম হাহার 

পরণাপন হইতে বাটার. বহির্গত হইয়াছিলাম তিনি সবোবরের তীরে 

লতামণ্ডপমধাবর্তী শিলাতলে শৈবালরচিত শধ্যায় শয়ন করি৷ আছেন। 
কমল, কুমুদ, কুবলয় প্রভৃতি নানাবিধ কুম্ুম শধ্যার. পার্খে বিক্ষিপ্ত 

রহিয়াছে । মুণাল ও কদলীপল্লব চতুর্দিকে বিকীর্ণ আছে। তাহার 

শরীর নিষ্পন্দ, বোধ হুইল যেন, মলোযোগপুর্ধবক আগার পদশ্ব 
শুনিতেছেন.; মনঃক্ষোভ হইয়াছিল বলিয়! যেন, একমুন! হইয়া প্রাণায়াম 

দ্বারা প্রারশ্চিত্ত করিতেছেন; আম! হইতেও আর একজন প্রিয়তম 

হইল বলিয়। যেন র্যা. প্রযুক্ত প্রাণ দেহকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। 

বলাটে ভরিপুণ্ডক, স্কদ্ধে বন্ধলের উত্তরীয়, গলে একাবলী মালা, হস্তে - 

মুণালবলয় ধারণপূর্ববক .অপূর্বব বেশ রচনা করিয়! .যেন আমার সহিত 

সমাগমের নিমিত্ত অনন্ভমনা হইয়! মন্ত্র সাধন করিতেছেন। কপিঞল 

তাহার ক ধারণ করিয়। রোদন করিতেছেন। অচিরমূত সেই 
মহাঁপুরুষকে এই হতভাগিনী ও পাপকারিণী আমি গিয়৷ দেখিলাম । 
আমাকে দেখিয়। কপিঞ্লের ছুই চক্ষু হইতে অশ্রুস্রোত বহিতে লাগিল। 

দ্বিগুণ শোকাবেগ হইল। অতিশয় পরিতাপপুর্বক “হ! হতোহম্মি' বলিয়া 

আরও উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন । 

"তখন মুচ্ছ! ছারা আক্রান্ত ও মোহে নিতান্ত অভিছ্ঠুত। হইয়া! বোধ 
হইল যেন, অন্ধকারমরন পাঁতালতলে অবতীর্ণ হইতেছি। তদনস্তর 

কোথায় গেলাম, কি বলিলাম, কিছুই মনে পড়ে না। স্ত্রীলোকের হৃদয় 
পাষাণময় এই জন্তই হউক, এই হুতভাগিনীকে দীর্ঘ শোক ও চিরকাল 

দুঃখ সহ করিতে হইবে ব্লিয়াই হউক, দৈবের অত্যন্ত গ্রতিকূলতাবশতই. 
ব| হউক, জানি না, কি নিমিত্ত এই অভাগিনীর প্রাণ বহির্গত, 
হইল না। অনেকক্ষণের পর চেতন হইক়। ভূতলে বিলুষ্ঠিত .ও. 

ুরধূসগিত. আস্মদ্েহ অবলোকন করিলাম। প্রাণেশ্বর . প্রাণ ত্যাগ, 



৫ ১১১১১১১] 

করিসাছেন আমি জীবিতা আছি, প্রথমতঃ ইহ! নিতান্ত অসম্ভাবা, 

অবিশত্ত ও স্বপ্রকল্পিত বোধ হইল। কিন্তু কপিঞ্লের বিলাপ. শুনিয়া 

সে ভ্রান্তি দূর হইল। তখন “হ! হতান্মিঃ বলিয়া আর্তনাদ ও পিতা 
মাত সবীগণকে সম্বোধন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ, করিতে 

লাগিলাম। | 

আমার বিলাপ শ্রবণে অজ্ঞান পণ্ড পক্ষীরাও হাহাকার করিয়াছিল 

এবং পল্লবপাতচ্ছলে তরুগণেরও অশ্রপাত হইল্নাছিল। এতক্ষণে 
পুনর্জীবিত হইয়াছেন মনে করিয়া প্রাণেশ্বরের হৃদয় স্পর্শ করিয়া 

দেখিলাম, কিন্তু জীবন কোথায়? প্রাণবাযু একবার প্রয়াণ করিলে 

»আর কি প্রত্যাগত হয়? দৈব প্রতিকূল হইলে আর. কি শুভ গ্রহ সঞ্চার 

হয়? আমার আগমন পর্যাস্ত তুই প্রিয়তমের প্রাণ রক্ষা করিতে পারিসু 
নাই বলিয়া একাব্লী মালাকে কত তিরস্কার করিলাম। প্রসন্ন হও, 

প্রাণেখ্বরের প্রাণ দান কর, বলিয়! কপিঞ্জলের চরণ ও তরিকার ক 

* ধারণপূর্ব্বক দীন নয়নে রোপন করিতে লাগিলাম। সে সময়ে অশ্রুতপুর্ব, 
অশিক্ষিতপূর্বব, অনুপদিষ্টপূর্, যেসকল করুণ বিলাপ মুখ হইতে নির্গত 

হইয়াছিল তাহা চিত্ত করিপেও আর মনে পড়ে না। সে এক সময়, 

তখন সাগরের তরগের স্যাক় ছুই চক্ষু দিয়া অনবরত অশ্রধার! পড়িতে 

লাগিল ও ক্ষণে ক্ষণে মুর্ছ। হইতে লাগিল ।” 
"এইরুপে অভীত আত্মবৃত্তান্তের পরিচয় দিতে দিতে অতীত শোঁক- 

ছুঃখের অবস্থা স্বৃতিপথবর্ডিনী হওযাতে মহাশ্েতা মুচ্ছপক্না ও চৈতন্ত- 
শৃন্তা হইয়! যেমন 'শিলাতল হইতে ভূতলে পড়িতেছিলেন অমনি 
চন্্রাপীড় কর প্রদান্নিত করিয়৷ ধরিলেন এবং অশ্রপ্জলার্ঘ তদীয় উত্তরীর- 

বন্ধল ত্বার! বীজন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকালের পর সংজ্ঞা প্রাপ্ত 

হইলে চন্ত্রপীড় বিষ বদনে ও হুঃখিত চিত্তে কহিলেন, কি ছুষ্বন্ 

কারয়াছি। আপনার নির্ধাপিত শোক পুনরুদ্বীপিত করিয়া, দিলান। 



কাতর গা 

আঁর সেমকল কথাপ্ন প্রয়োজন নাই। উহা শুনিতে আমারও, কু 

বোধ হইতেছে ।. অতিক্রান্ত ছুরবস্থাও কীর্তনের সময় প্রত্যক্ষানুভূতের 
যায় ক্লেশজনক হয়। যাহা হউক পতনোনুখ প্রাণকে, অতীত 
ছুঃখের পুনঃপুনঃ ম্মরণরূপ হুতাশনে নিক্ষিপ্ত করিবার আর আবকত 

নাই। | - 

প্মহাশ্েত! দীর্ঘনি্থাস পরিত্যাগ ও নির্কেদ প্রকাশপূর্ববক কহিলেন, 
'রাজকুমার ! সেই দারুণ ভয়ঙ্করী বিভাবরীতে যে-প্রাণ পরিত্যাগ 
করিয়া যাঁয় নাই, সে যে কখনও পরিত্যাগ করিবে এমন বিশ্বাস হয় না। 

আমি এনপ পাপীগ্নসী যে, মৃত্যুও আমার দর্শনপথ পরিহার করেন। এই 

নির্দয় ' পাষাণময় হৃদয়ের শোক ছুঃখ সকলই অলীক। এ স্বয়ং নির্লজ্জ " 
এনং আমাকেও নির্লজ্জের অগ্রগণ্যা করিয়াছে । যে শোক অবশলীলা ক্রমে 

সহ্ করিয়াছি এক্ষণে কথা দ্বারা তাহ! ব্যক্ত করা কঠিন কর্কি? যে 
হলাহল পান করে, হলাহলের ম্মরণে তাহার কি হুইতে পায়ে? 
আপনাদের সাক্ষাতে সেই বিষম বুস্তাস্তের যে ভাগ বর্ণনা করিলাম, 
তাহার পর এন্ধপ শোকোদ্দীপক কি আছে যাহা বলিতে ও শুনিতে পার! 

যাইবে না। যে ছুরাশামূগতৃঞ্চিকা অবলম্বন করিয়া এই অকৃতজ্ঞ 

দেহভার বহন করিতেছি এবং সেই ভয়ঙ্কর ব্যাপারের পর প্রাণধারণের 

হেতুন্থৃত যে অডভূত ঘটনা হইয়াছিল তাহাই এই বৃত্বাত্তের পরভাগ, শ্রবণ 
করুন।-_ 0. | | 

"সেইরূপ বিলাপের পর প্রাণ পরিত্যাগ করাই প্রাণেশ্বরের বিরহের 
প্রায়শ্চিত্ত স্থির করিয়া তরলিকাকে কহিলান, অগ্নি নৃশংসে! আর 

কতক্ষণ রোদন করিব, কতই ব! যন্ত্রণা সম করিব। শীত কাঠ আহরণ 
করিকা চিতা সাঙ্গাইয়া দাও, জীবিতেশ্বরের অন্ুগমন করি ।--এই কথা 

ব্লিতৈছি এমন সময় মহা প্রমাণ এক মহাপুরুষ চন্ত্রমণগ্ুল হইতে 'গগনমগ্ডলে 
জবতীর্ঘ হইলেন। তাহার পরিধানে পবনের মত তরল শুভ্র বসন, কর্দে 



খ্ কাশী 

স্ুবর্ণকূঞল,বক্ষস্থলে তারাগণগ্রধিতের গ্তায় স্ল-উজ্জল মুক্তার হার ও হস্তে 

কেয়ুর, মন্তকে কুষ্ণকুটিল পবনচঞ্চল কেশের উপর ধবলদুকুলে উফীবগ্রস্থি 
বন্ধ হইয়াছে, যেন কুমুদের চারিদিকে ভ্রমরকুল উড়িতেছে। সেরূপ কুমুদশুত্র 
উজ্জ্বল আকৃতি কেহ কখনও দেখে নাই। দেহপ্রভায় দিগ্বগয় আলোকময় 
করিয়া গগন হইতে ভূতলে পদার্পণ করিলেন । শরীরের সৌরভে" 
চতুর্দিক আমোদিত. হইল। চারিদিকে শীতলম্পর্শ অমৃতবুষ্টি হইতে 

লাগিল। মৃণালধবল পীবর বাহুষুগল দ্বার প্রিয়তমের মৃতদেহ আকর্ষণ 

পূর্ববক-_বংসে মহাশ্েতে! প্রাণত্যাগ করিও না, পুনর্ব্বার পুগুরীকের 
সহিত তোমার সমাগম সম্পন্ন হইবেক।-_গম্তীর স্বরে এই কথ! বলিয়। 

"গগনমার্গে উঠিলেন। আকন্মিক এই বিশ্য়কর ব্যাপার দর্শনে বিশ্থিতা 
ও তীতা হইয়। কপিঞ্লকে ইহার তত্ব জিজ্ঞানা করিলাম। কপিঞ্জল 
আমার কথায় কিছুই উত্তর ন! দিয়া--রে ছ্রাত্মন্! বন্ধুকে লইয়া 
কোথায় যাইতেছিস্--বলিয়। রোষ প্রকাশপুর্বক উত্তরীয়বন্ধল কটিদেশে 
সংবন্ধ করিয়! তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। আমি উন্ুখী হইয়া 
দেখিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে তাহারা তারাগণের মধ্যে 

মিশাইয়া গেলেন। কপিগ্রলের অদর্শন, প্রি়তমের মৃত্যু অপেক্ষাও 
£খজনক বোধ হইল। যেঘটনা উপস্থিত ইহার মর বুধাইয়! দেয়, 

এরূপ একটি লোক নাই। তৎকালে কি কর্তব্য কিছুই স্থির করিতে 

ন| পারিয়া গিজ্ঞাসা করিলাম, তরলিকে! তুমি ইহার কিছু মর্ম 

বুঝিতে পারিয়াছ? শ্ত্রীন্বভাবন্থুলভ ভয়ে অভিভৃতাঁ এবং আমার 
মরপাশক্কায় উদ্বিগ্রা, বিষপ্া ও কম্পিতকলেবরা হই তরলিকা হ্খলিত, 

গ্দগ্ বচনে আমার পায়ে ধরিয়। বলিল, ভর্তৃদারিকে ! না, আমি কিছু 

বুঝিতে পারি নাই। এ অতি আশ্চর্যা ব্যাপার। আমার বোধ হয় 
ধ মহাপুরুষ, মানুষ নছেন। যাহা বলিয়। গেলেন তাহাও মিথ্যা হইবে 
নাঁ। মিথ্যা কথ! দ্বার প্রতারণা করিবাক কোন অভিসন্ধি দেখি ন্: 



রাসবরী ১. 

এন্নপ ঘটনাকে আশ] ও আশ্বাসের আম্পদ বলিতে হইবে। যাহা! হউক, 
এক্ষণে চিতারোহণের চেষ্টা হইতে পরাতুখ হও। অন্ততঃ কপিঞজলের 
আগমনকাল পর্য্যন্ত প্রতীক্ষ। কর। তাহার মুখে সমুদায় বৃত্তাস্ত অবগত 
হইয়! যাহ। কর্তব্য পরে করিও। 

'"জীবিততৃষ্ণার অলজ্ব্যত! ও স্ত্রীজনমলভ ক্ষুদ্রতী! প্রযুক্ত আমি সেই 

ছুরাশায় আকৃষ্ট! হুইয়া তরলিকার বাকাই যুক্তিযুক্ত স্থির কমিলাম। 
আশার কি অসীম প্রভাব! যাহার প্রভাবে লোকের! তরঙ্গাকুল 

তীষণ সাগর পার হইয়া অপরিচিত ও অজ্ঞাত দেশে গ্রুবেশ, করে) 

যাহার প্রভাবে অতি দীন হীন জনেরও মুখমগুল উজ্জল থাকে? বাহার 

প্রভাবে পুত্রকলত্রারদির বিরহছঃথও অবলীলাক্রমে সহা করা যায়ঃ 

কেবল সেই আশ। হস্তাবলম্বন দেওয়াতে জনশুন্য সরোধরতীরে যাতনা" 

য়ী সেই কালযামিনী কথঞ্চিৎ অতিবাহিত হইল। কিন্তু এ বামিনী 
যুগশতের ন্যায় বোধ হুইয়াছিল। প্রাতঃকালে উঠিয়া. সরোবরে স্বান 
করিলাম । সংসারের অসারতা, সমুদায় পদার্থের অনিত্যতা, আপনার 

হতভাগ্যত। ও বিপৎপাতের অপ্রতিকারিতা দেখিয়া মনে মনে 

বৈরাগ্োদর হইল এবং প্রিক্লতমের সেই কমণ্ডলু, সেই অক্ষমালা লইয়! 
্রহ্মচধ্য অবলগ্বনপূর্র্বক অবিচণিত ভক্তিসহকারে এই অনাখনান্থ 
ত্রলোক্যনাথের শরণাপন্না হইলাম। বিষয়বাসনার সহিত .পিতা 

মাতার নেহ পরিত্যাগ ক্গিলাম। ইন্দ্রিয়হখের সহিত বন্ধুদিগের অপেক্ষা! 

পরিহার করিলাম । ৫ 2 

"পরদিন পিতামাতা এইসকল বৃত্তান্ত অবগত হৃইয়! পরিজন ও 

বন্ধুজনের সহিত এই স্থানে আইসেন ও নানাপ্রক্ার সাম্বন! বাক্যে 

প্রবোধ দিয়া বাটী গমন.করিতে অন্থুরোধ করেন। কিন্তু যখন দেখিলেন 

কোন প্রকারে অবলধিত অধাবসায় হইতে পরাম্ধুখ হইলাষ না, তখন 

আমার গ্রমনবিষয়ে নিতান্ত. নিরাশ হইয়াও অপতান্গেহের গা বন্ধন- 
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বশতঃ অনেক দিন পর্যযস্ত এই স্থানে অবস্থিতি করিলেন ও প্রতিদিন 

নানাপ্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন) পরিশেষে হতাশ হইয়! হুঃখিত চিত্তে 
বাটী গমন করিলেন। তদবধি কেবল অশ্রমোচন দ্বার! প্রিয় তমের প্রতি 

কৃতজ্ঞত| প্রদর্শন করিতেছি। জপ করিবার ছলে তাহার গুণ গণনা 

করিক্। থাকি । বহুবিধ নিপ্নম দ্বারা ভারভূত এই দগ্ধ শরীর শোষণ 
করিতেছি । এই গিরিগুহায় বাস করি, এ সরোবরে ত্রিসন্ধ্য। স্নান করি, 

প্রতিদিন এই দ্রেবাদিদেব মহাদেবের অর্চনা করিয়া থাকি। তরলিক। 

ভিন্ন আর কেহ নিকটে নাই। আমার ম্যায় পাপকারিণী ও হতভাগিনী 

এই-ধরণীভলে কাহাকেও দেখিতে পাই না । পাপকর্মের একশেষ করি- 
ক্লাছি, ব্রচ্মহত্যারও ভয় রাখি নাই। আমাকে দেখিলে ও আমার সহিত 

আলাপ করিলেও ছুরদৃষ্ট জন্মে ।--এই কথ! বলিয়৷ পাওুবর্ণ বন্ধল ছার! 
সুখ আচ্ছাদন করিয়। বাপ্পাকুল নয়নে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন 

বোধ হইল যেন, শরৎকালীন শুভ্র মেঘ চন্দ্রমাকে আবৃত করিল ও বৃষ্টি 
"হইতে লাগিল। 

্মহাশ্বেতার বিনয়, দরক্ষিণ্য, সুশীলত! ও মহান্গুভবতার মোহিত হইয়া 
চন্ত্রাপীড় তাহাকে প্রথমেই স্ত্রীরত্ব বলিক্! জ্ঞান করিয়াছিলেন । তাহাতে 

আবার আ্োপাস্ত আত্মবৃত্তান্ত বর্ণনা দ্বারা সরলত| প্রকাশ ও পতি- 

ব্রতাধর্থের চমৎকার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করাতে বিধাতার অলৌকিক সষ্টি 
বলিয়া বোধ হইল ও সাতিশয় বিশ্ময় জন্মিল। তখন গ্রীত ও প্রসন্ন চিত্তে 
কহিলেন, যাহারা স্বেহের উপযুক্ত কর্মের অনুষ্ঠানে অসমর্থ হুইয়৷ কেবল 
অজ্পাত ছার! লঘুত| প্রকাশ করে তাহারাই অকৃতজ্ঞ। আপনি অকৃিম 
প্রণয় ও অকপট অনুরাগের উপযুক্ত কর্ম করিয়াও কি অন্ত আপনাকে 
অন্কতজ্ঞ ও শ্ুদ্র বোধ করিতেছেন ? বিশুদ্ধ প্রেম প্রকাশের নবীন পথ 

উত্তাবনপুর্বক অপরিিতের সকার আজন্মপরিচিত- বাদ্ধবজনের পরিত্যাগ 
এবং অকিঞ্চিধকর পদার্থের .ন্তার শীংসারিক' দুখে জলাঞলি প্রদান 



কার্বন চি 
করিয়াছেন ং ব্রহ্ষচ্য অবলম্বনপূর্ববক তপন্থিনীবেশে জগদীশ্বরের আদাধন। 
করিতেছেন; অনন্তমনা হুইয়া প্রাণেশ্বরের 'সাহত সমাগমের উপায 

চিন্তা করিতেছেন। এতদ্বাতিরিক্ত বিশু প্রণয় পরিশোধের আর 
পম্থ। কি? 

পশান্ত্রকারের] অন্থমরণকে যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রণালী বলিয়া ির্দেশ 
করেন উহা! ব্যামোহমান্র । সুঢ় ব্যাক্তরাই মোহঘশতঃ এ পথে পদার্পণ 
করে। ভর্তা মৃত হইলে তাহার অনুগমন করা মুর্তা প্রকাশ :কর! 

মাত্র । উহীতে কিছুই উপকার নাই। ন! উহ! মৃত ব্যক্তির পুন্জীবনের 

উপায়, না তীহার গুভলোক প্রাপ্তির হেতু, ন! পরম্পর দর্শন ও সমাগটোন 
সাঁধন। - জীবগণ নিজ নিজ কর্মমানুদারে শুভাগুভ লোক প্রাপ্ত হয়; 

সুতরাং অন্ুমরণ দ্বারা যে পরস্পর সাক্ষাৎ হইরে তাহার নিশ্চয় কি? 

লাভ এই, অনুমুত ব্যক্তিকে আত্মহৃত্যাজন্য মহাপাপে লিপ্ত হইয়া ঘোল্ 
নরকে চিরকাল বাম করিতে হয়। বরং জীবিত থাকিলে সৎকর্ম বার! 
স্বীয় উপকার ও শ্রাদ্ধতর্পণাদি দ্বারা মুতের উপকার করিতে পারা যায়, 

মিলে কাহারও কিছু উপকার নাই।” অন্থুমরণ পতিব্রতার লক্ষণ নয়! 
শত শত পতিপ্রাণ। যুবতী পতির মরণেও জীবিত ছিল শুনিতে পাওয়া 

যায়। তাঁহারাই যথার্থ বুদ্ধিমতী ও যথার্থ ধর্মের গতি বুঝিতে পারিয়া+ 
ছিল। স্বার্থপর লোকেরাই ছুঃসহ বিরহ্যস্ত্রণা সহা করিতে না পারিয়া 
অন্ুমরণ অবলম্বন করে। কেহবা অহঙ্কার প্রকাশের নিমিত্ত এই পথে 
প্রবৃত হয়। ফলতঃ ধর্মববুদ্ধিতে প্রান কেহ অনুমৃত1 হয় না। আপনি 

মহাপুরুষ কর্তৃক আশ্বাসিত হইয়াছেন, তিনি যে মিথ্যা কথা ছার! প্রতারণা 

করিবেন এমন বোধ হয়না । দৈব অনুকূল হইয়া! আপনার প্রতি 

অন্ুকম্প! প্রকাশ করিবেন, সন্দেহ নাই । মরিলে পুনর্বার জীবিত 

হয়, এ কথা নিতান্ত অসস্তাবিত নহে। পূর্বকালে গন্ধর্বরাজ বিশ্ব 

বন্থুর উরসে মেনকার গর্ভে গ্রস্বর1 নামে এক কন্ত জন্মে। এ কন! 
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'আশীবিষদ্ট ও বিষবেগে মৃত হইপ্লাছিল, কিন্তু রুরুনামক খধিকুমার 
আপন পরমায়ু অর্ক প্রধান করিয়৷ উহাকে পুনর্জীবিত কেন ॥ 
অভিমন্থার তনয় পরীক্ষিৎ অশ্বথামার অস্ত্র দ্বারা আহত ও প্রাণবিষুক্ত 

হুইয়াও পরমকারুণিক নান্গদেবের অনুকম্পায় পুনর্বার জীবিত হন। 

জগদীশ্বর সানুগ্রহ ও অনুকূল হইলে কিছুই অসাধ্য থাকে না। চিন্বা 

করিবেন না, অচিরাৎ মভীষ্সিদ্ধি হুটবে। সংসারে পদার্পণ করিলেই 
পদ্দে পদে বিপদ 'আচ্ছে। কিছুই স্থায়ীনহে। বিশেষতঃ দগ্ধ বিধি 
অকৃত্রিম প্রণয় অধিক কাল দেখিতে পারেন না। দেখিলেই অমনি যেন 
ঈর্ষান্থিত হন ও তৎক্ষণাৎ ভঙ্গের চেষ্টা পান। এক্ষণে ধৈর্য্য অবলম্বন 
“করুন; অনিন্দনীয় আত্মাকে আর মিথ্য! তিরস্কার করিবেন ন1। চন্দ্রাপীড় 
এইরূপ নানাবিধ সাত্বনাবাক্যে মহাশ্েতাকে ক্ষান্ত করিলেন। মনে 
মনে মহাশ্বেতার এই আশ্চর্য্য ঘটনাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই 

সদরে মহাশ্বেতার শোককথা শুনিয়াই যেন রবি অধোমুখ হইলেন, 
ক্পবিমগুল পরিণত-প্রিয়সু-মঞ্জরী-রজের মত পিঙ্গলিম! প্রাপ্ত হইল, 
কুহুস্তকুন্বমরসে রগ্রিত কোমল" দুকুলের মত রৌদ্র চারিদিকে 
পরিব্যাগ্ত হইয়া আকাশ-নীলিমা ঢাকির়া চকোরনয়নতারকার বর্ণ ধারণ 
করিল, কোকিললোটনচ্ছবি সন্ধ্যা সমাগত হইলে গ্রহগণ উন্মেষিত হইল,_ 
ধেন বনমহিষের ক্ৃষ্ণদেহের মধ্যে উজ্জ্বল চক্ষু জর্লিতেছে ; তরুগণের 

হছরিতাভা ভন্ধকারের সহিত একাকার হইয়া! গেল) হিমশীকরজড়িম 
পবন বহিতে লাগিল; পক্ষীলকল নিষ্রাভিভূত হইল । তখন চক্্রাপীড় 
পুনর্ধার জিজ্ঞাসা করিলেন, ভদ্রে! আপনার সমভিব্যাহারিণী ও ছুঃখের 
অংশভাগিনী পরিচারিকা তরলিকা এক্ষণে কোথায়? 

"মহাশ্বেতা কহিলেন, মহাভাগ! অগ্দরাদিগের এক কুল অমুত 

ইইতে সমুভ্ূত, হয় আপনাকে কহিয়াছি । সেই কুলে মদ্িরারতলোচনা 
মদিরা) নামে .এক বস্তা জঙ্মে। গদ্ধর্ধের অধিপতি চিজ্রখ তাহাকস 
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পাণিগ্রহণ করেন এবং তাহার গুণে বশীভূত হই! ছত্র চামর প্রস্ৃতি 
প্রদানপূর্ববক তীহাকফে মাহযী করেন। কালক্রমে মহিষী গর্ভবতী 
হইয়া বথাকালে এক কন্তা প্রনব করেন। কনার নাম কাদস্বরী। 

কাদঘ্বগী নির্মল! শশিকলার হ্যায় ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত! হইয়া এরূপ 
রূপবতী ও গুণবতী হইলেন যে, সকলেই গ্তাহাকে দেখিহে। আনন্দিত 

হইত ও অত্যন্ত ভালবাসিত। শৈশবাবধি একত্র শয়ন, একত্র অশন, 

একত্র অবস্থানপ্রযুক্ত আমি কাদম্বরীর প্রণয়পাত্রী ও শ্সেহপাত্রী হইলাম, 
সর্বদা একত্র ত্রীড়া কৌতুক করিতাম, এক শিক্ষকের নিকট নৃত্য গীত 

বাছ্য ও বিস্যা শিখিতাম, এক শরীরের মত ছুই জনে একত্র থাকিতাম। 

ক্রমে এক্নপ অকুত্রিম সৌহার্দ্য জন্মিল যে, আমি তাহাকে সহোদরার স্তায় 
জ্ঞান করিতাম; তিনিও আমাকে আপন হৃদয়ের সভায় ভাবিতেন। 

এক্ষণে আমার এই ছুরবন্থা শুনিয়! প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যাবৎ মহাশ্বেত! 

এই অবস্থায় থাকিবেন, তাবৎ আনি বিবাহ করিব ন। যদি পিতা, 
মাত অথব! বন্ধুবর্গ বলপুর্ব্বক আমার বিবাহ দেন তাহা হইলে অনশনে, 

হুতাশনে অথবা উদ্ধন্ধনে প্রাণত্যাগ করিব। গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ ও 

মহানেবী মদিরা পরম্পবায় কন্ঠার এই প্রতিজ্ঞ! শুনিয়! অতিশয় হুঃখিত 

হুইয়াছেন। কিন্তু এক অপত্য, অত্যন্ত ভালবাসেন, স্থৃতরাং তাহীর 

প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধে কোন কথা উত্থাপন করিতে পারেন নাই। যুক্তি 

করিয়া অগ্ত প্রভাতে ক্গীরোদনাম] এক কঞ্চুকীকে আমার নিকট পাঠা- 

ইয়াছিলেন। তাহার দ্বারা আমাকে বলিয়া! পাঠান, “বৎসে মহ্াঙ্বেতে ! 

তোম! ব্যতিরেকে কেহ কাদম্বরীকে সাত্বনা করিতে সমর্থ নয়। সে 
এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, এক্ষণে যাহ! কর্তব্য হয় কর।, আমি 

গুরুতনের গৌরবে ও মিত্রতার অনুরোধে ক্ষীরোদের সহিত তরলিকাঁকে 

কাদম্বরীর নিকট পাঠাইয়াছি। বলিয়া! দিয়াছি, সথি! . একেই আহি 
মনতির্মা আছি, আবার কেন হন্ত্রণা বাড়াও। তোমার প্রতিজ্ঞা শুনিয়া 
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অত্যান্ত দুঃখিত হুইলাম। আমার জীবিত থাক! যদি অন্ভিপ্রেত হয়) 

তাহা হইলে, গুরুজনের অনুরোধ কদাচ উল্লজ্বঘন করিও না। তরলিকাও 
তথায় গেল; আপনিও এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 

“মহাশ্বেতা এইরূপ পরিচয় দিতেছেন এমন সময়ে শোকানলদখ্ধ- 

মহাশ্েতাহদরমধ্যবৎ শশাঙ্ক সর্বলোকের নিদ্রামঙ্গল-কলসের হ্যায় গগন- 

মণ্ডুলে উদিত হুইলেন। তারাগণ হীরকের ন্তায় উজ্জল কিরণ বিস্তার 

করিল। বোধ হুইক)। যেন, যামিনী গগনের অন্ধকার নিবার/্র নিমিত্ত 

শত শত প্রদীপ প্রজালিত করিলেন। মহাশ্বেতা শীতল শিলাতলে 

পল্পব্রের শষ্য পাতিয়।. নিদ্রা গেলেন। চন্দ্রাপীড় মহাশ্বেতাকে নিজ্রিতা 

দেখিয়া আপনিও শয়ন করিলেন। এবং বৈশম্পায়ন কত চিন্তা করিতে" 

ছেন, পত্রলেখ। কত ভাবিতেছে, অন্ঠান্ত সমভিব্যাহারী লোক আমার 

আগমনে কত উদ্দিন হইয়াছে, এইবূপ চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রাগত 

হইলেন। | 

“প্রভাত হইলে মহাশ্বেতা* গাত্রোথানপুর্র্বক সন্ধ্যোপাসনাদি সমুদ্রায় 
প্রাতঃকৃতা সমাপন করিয়! জপ করিতে আরম করিলেন । চন্দ্রাপীড়ও 

প্রাভাতিক বিধি বথাবিধি সম্পাদন করিতেছেন এমন সময়ে পীনবাহু, 

বিশালবক্ষস্থল, করে তরবারি, বলবান, ষোড়শবর্ষবরস্ক, কেয়ুরকনাম! 

এক গন্ধর্ধদারকের সহিত তরলিক! তথায় উপস্থিত হইল। অপরিচিত 

চঞ্জাপীড়ের অলৌকিক সৌনর্ধ্য দর্শনে বিশ্মিত হইয়া, ইনি কে? কোথা 

কইতে আপিলেন )-_-এইরূপ চিস্ত। করিতে করিতে মহাশ্বেতার নিকটে 

গিক্া বগিল। কেযুরকও প্রণাম করিয়! এক শিলাতলে উপবিষ্ট হইল। 
জপ সমাপ্ত হইলে মহাশ্বেতা তরলিকাকে জিন্তানা করিলেন, “তরলিকে ! 

প্রির্নখী কাদস্বরীর কুশল 1 আমি যাহা বলিয়া” দিয়াছিলাম তাহাতে 

ত সন্মতা হইয়াছেন? কেমন, তাহার অভিপ্রান়্ কি বুঝলে? তরলিকা 

কহিল, “ভর্ভৃ্ার়িকে ! হা কাদন্বরী কুশলে আছেন, আপনার উ দেশ 
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বাকা. শুনিক্কা কোদন করিতে করিতে কত কথা কহিলেন। এই 
, কেযুরকের ষুথে সমুদ্ায় শ্রবণ করুন।” 

িকেয়ুরক' বৃ্ধাঞ্জলি হুইগ্না নিবেদন করিল, কাবন্বরী প্রণয় প্র্র্শন- 
পূর্বক সাদর সম্তাধণে আপনাকে কহিলেন, প্রিয়সথি ! যাহা তরপিকার 
মুখে বলিয়া পাঠাইয়াছ, উহ কি গুরুজনের অনুরোধক্রমে, অথবা আমা 

চিত্ত পরীক্ষার নিমিত্ব, কিংবা! অগ্ভাপি গৃহে আছি বলিয়। তিরস্কার করি- 
য়াছ ? যদ্দি মনের সহিত উহা! বলিয়া থাক, তোমার অন্তঃকরণে কোন 

অভিসন্ধি আছে, সর্দেহ নাই। এই অরধধীনকে একেবারে পরিত্যাগ করিবে 

ইহা এত দিন স্বপ্নেও জানি নাই। আমার হৃদয় তোমার গ্রতি মেরূপ 
অস্ুরক্ত তাহ! জানিয়াও এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলিতে তোমার কিছুমাত্র, 
লজ্জা হইল না? আমি জানিতাম তুমি স্বভাবতঃ মধুরভাষিণী ও প্ররিয়- 
বাদনী। এক্ষণে এরূপ পরুষ ও অপ্রিয় কথ! কহিতে কোথায় শিখিলে ? 
আপাততঃ মধুররূপে প্রতীয়মান, কিন্তু অবসানবিরন কর্মে কোন 
ব্যক্তির সহস! প্রবৃত্তি জন্মে না। আমি ত প্রিযসধীর ছঃখে নিতান্ত 

ছুঃখিনী হুইয়। আছি। এ সময়ে কিরুপে অকিঞ্চিংকর বিবাহের আড়ম্বর 

করিয়া আমোদ প্রমোদ করিৰ। এ সময় আমোধের সময় নয় বলিক়াই 

সেইরূপ প্রতিজ্ঞ! করিয়াছি। প্রিয়সীর ছুঃখে দুঃখিত অস্তঃকরণে সুখের 

আশা কি? সমন্কোগেরই ঝ| স্পৃহ! কি? মানুষের ত কথাই নাই, পণ্ড 

পক্ষীরাও সহ্চরের হৃঃখে ছুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকে । দিনকরের অন্ত- 

গর্মনে নলিনী সুকুলিত হইলে তৎসহবাসিনী চক্রবাকীও পপ্রিয়মমাগম পরি- 
ত্যাগপূর্বক সার! রাত্রি চীৎকার করিয়! ছঃখ প্রকাশ করে। বাহার 

প্রিয়সখী বন্ধাপিনী হইয়! দিনযামিনী সাতিশয় ক্লেশে কাল যাপন করি- 
তেছে, সে সুখের অভিলাবিণী হইলে লোকে কি বলিবে? আমি তোমার 

নিমিত্ত গুরুবচন অতিক্রম, লজ্জা ভর পরিত্যাগ ও কুলকন্তাবিরুদ্ধ সাহল 

অবলডসপূর্বক ছুণ্তর প্রতিজ্ঞা অবলম্বন করিয়াছি 3 এক্ষণে যাহাতে 



কনা 

গ কাদবরী 

প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না হয় ও লোকের নিকট লজ্জ| না পাই, এরূপ.করিও। 
এই বলিয়া কেয়ুরক ক্ষান্ত হইল। : 

“কেমুরকের কথ! শুনিয়া! মহাশ্বেতা মনে মনে ক্ষণকাল, পারের 
করিয়া কহিলেন, কেরুরক ! তুমি বিদায় হও, আমি স্বয়ং কাদরীর 

নিকট যাইতেছি। কেয়ুরক প্রস্থান করিলে চন্ত্রাপীড়কে কহিলেন, 
রাজকুমার ! হেমকৃট অতি রমণীয় স্থান, চিত্রবথের রাঞ্ধানী অতি 
আশ্চর্য্য, কাদদ্বরী অতি মহানুভাব।। যদ্দি দেখিতে কৌতুহল হুয় ও 

আর কোন কাধ্য না থাকে, আমার সঙ্গে চলুন। অগ্য তথাক্স বিশ্বাম 

করিনা কণ্য প্রত্যাগমন করিবেন । , আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইয়া 

অবধি আমার হুঃখভারাক্রাস্ত হৃদয় অনেক সুস্থ হইয়াছে। আপনার 

নিকট স্ববৃত্তান্ত বর্ণন করিয়! আমার শোকের অনেক হাস হইয়াছে। 

আপনি অকারণমিত্র, আপনার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা! হয় না। 

সাধুদমাগমে অতি ছুঃখিত চিত্তও আহ্লাদিত হয়, এ কথ! মিথ্য। নছে। 

আপনার গুণে ও সৌজন্টে অতিশয় বশীনৃতা হয়াছি, যতক্ষণ দেখিতে 

পাই তাহাই লাভ। চন্দ্রাপীড় কহিলেন, ভগবতি! দর্শন অবধি 

আপনার অনুগত হুইয়াছি। এক্ষণে যেদিকে লই! ধাইবেন লেইদ্দিকে 

যাইব ও বাহ! আদেশ করিবেন তাহাতেই সম্মত আছি। 
"অনন্তর মহ্থাখ্েতাঁর সমভিব্যাহারে চন্দ্রাপীড় গন্ধর্বনগরে চলিলেন। 

প্নগরে উত্তীর্ণ হইয়! রাজভবন অতিক্রম করিয়া ক্রমে কারঘ্বরী- 

ভবনের ত্বারদেণশে উপস্থিত হুইলেন। গ্রতীহারীরা পথ দেখাইয়! 

গ্রে অগ্রে চলিল। পথটি কুন্ুমরেণুপাঁতে পাটলবর্ণ, সহকারফলরসবর্ধণে 

মিক্ত। সপ্ত কাঞ্চনতোরণ উত্তীর্ণ হইয়া রাজকুমার অসংখ্য লুন্দরী- 

কুমারীপরিবেষ্টিত অস্তঃপুরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। কুমারীগণের 
শরীর গ্ুভায় অন্তঃপুর সর্বদা! চিত্রিতময় বোধ হুয়। তাহার! বিনা 

অলগ্কারেও সর্বদা অলঙ্কৃত। তাহাদিগের আকর্ণবিশ্রান্ত . ক্মোঁচনই 
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কর্ণোৎপল, ইসিতচ্ছবিই অঙ্গরাঁগ, নিশ্বাসই সৃগদ্ধি বিলেপন, অধরছাতিই 
কুঙ্কমলেপন, ভুজলতাই চল্পকমাল!, করতলই লীলাকমল, অস্থুলিরাগই 
অঙ্ক্তকরস এবং দেহপ্রভাই সুঙ্মাংগুকাবগ্তঞ্ন। তাহার! যেন অন্ুরাগ- 

সাগরের অভিনব-যৌধনপবন-সঞ্চালিত তরঙ্গগুলি, তাহাদের কপোল ছুটি 

ঠিক যেন মদিরারসপূর্ণ মুক্তাশুক্তির কৌট!। রাজকুমার বুমারীগণের 
উৎফুল্লকুম্থমধবল বসম্তদ্িবসের মত মনোহর শরীরকান্তি দেখিয়! 
বিশ্বয়াপন্ন হইলেন । দেখিলেন কেহ বা কেতকীরেণু দ্বারা লবঙলগীলতার 

আলবাল রচনা করিতেছে; কেহ বা রত্ববালুকা ছড়াইতেছে ; কেহ বা 

কপূরপল্লবরসে গন্ধপাত্র সংস্কার করিতেছে ; কেহ বা অদ্ধকার তয়াল- 

বীথিকার মণিপ্রদীপ জবালাইয়! ধিতেছে ; কেহ বা পক্ষী হইতে রক্ষার জন্য: 

দাড়িত্বফল মুক্তাঁজাঁলে ঢাকিতেছে ;) কেহ বা কদলীগৃছের মরকতবেদিক। 

কনকসম্মার্জনী দিয়া পরিষ্কার করিতেছে; কেহ বা মুখমদির| দিয়া! 
বকুলতরু সিঞ্চন করিতেছে; কেহ বা অশোকত রুগান্রে নৃপুররবমুখরিত 

পদ্দতাড়ন! করিতেছে) কেহ বা সিন্দুররেণু দ্বার! গৃহবলভিকা রঞ্জিত 

করিতেছে) কেহ বা তবনহংদকে কমলমধুরদ পান করাইতেছে? 

কেহ বা কুম্থুমাভরণ রচন! করিতেছে; কেহ বা পাখী পড়াইহেছে? 

কেহ বা সঙ্গীতাভ্যাস করিতেছে। তাহাদিগের তানচপবিশুদ্ধ, বেণুবীরা-* 

বঙ্কারমিলিত, মধুর সঙ্গীত শ্রবণে তাহার অন্তঃকরণ আনন্দে পুলকিত 

হইল। ক্রমে কাদম্বরীর বাসগৃহের নিকটবস্রী হইলেন। গৃছের 

অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়! দেখিলেন, কল্পলতাতুলা কন্ঠাজনেরা নানা 

বান্বযস্্র লইয়। চতুর্দিকে বেন করিয়া বসিয়াছে ; কেহ চামর ব্যজন 
করিতেছে; তাহাদের দেহবিক্ষেপ ভড়িত্প্রভার মত গৃহভিত্তিলগ্র দর্পণে ও 

ত্বচ্ছ মণিকুট্িমে গ্রতিফলিত হইতেছে ) চারিদিকে চিন্রপট পরিশোভিত ) 

মধ্যে নীলাংগ্তকাচ্ছাদিত সুচাক পর্যক্কে ধবল-উপাধান-ন্তস্তদেহা! কাদদ্বরী 
নিকটবর্তী কেযূরককে মহাশ্বেতার বৃত্তান্ত ও মহাশ্থেতার আশ্রমে সমাগত 



অপরিচিত পুরুষের নাম, বয়স, বংশ ও তথার আগমনভেতু সমুদ্বার 

বিজ্ঞাসা করিতেছেন। চামরধারিণীরা অনবরত চামর বীজন. করিতেছে । , 

পশশিকল! দর্শনে জলনিধির জল যেরূপ উল্লানিত হয়, কাদন্বরী দর্শনে 

চন্দ্রাপীড়ের হৃদয় সেইরূপ উল্লাসিত হইল। মনে মনে চিন্তা করিতে 
লাগিলেন, আহা! আমি কি রমণীয় রত্ব দেখিলাম! এরূপ শথঙরী 

কুমারী ত কখনও নেত্রপথের অতিথি হয় নাই । আজি নয়নযুগল সফল 
ও চিত্ত চরিতার্থ হইল 1 জন্মান্তরে এই লোচনযুগল কত ধর্ম ও পুণ্য 

কর্ম করিয়াছিল, সেই ফলে কাদন্বরীর মনোহর মুখারবিন্দ দেখিতে 

পাইল। বিধাতা আমার সকল ইন্দ্রির লোচনময় করেন নাই কেন? 

তাহা! হইলে, সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা একবার অবলোকন করিয়া আশ! 

পূর্ণ করিতাঁম। কি আশ্চর্য! যতবার দেখি, তত আরও দেখিতে 

ইচ্ছা হয়। বিধাত| এরূপ রূপাতিশর নির্মাণের পরমাণু কোথায় 
পাইলেন? বোধ হয়, যেসকল পরমাণু দ্বার! ইহার রূপলাবণ্য স্থৃ্ট 

করিয়াছেন তাহারই অবশিষ্ট অংশ দ্বারা কমল, কুমুদ, কুবলয় প্রভৃতি 
কোমল বস্তব স্থ্ট করিয়া থাকিবেন | ক্রমে গন্ধর্বকুমারীর ও 
রাক্মকুমারেন্স চাঁরি চক্ষু একত্র হইল। কাদন্বরী রাজকুমারকে দেখিয়া 

'মন্কে মনে কহিলেন, কেয়ুরক যে অপরিচিত যুবা পুরুষের কথা 
কহিতেছিল, বোধ হয়, ইনিই সেই ব্যক্তি। আহা! এরপ ছুন্দর ত 

কখনও দেখি নাই। গন্ধর্বনগরেও এনপ দ্লুপাতিশয় দেখিতে পাওয়! 
যায় না। এইরূপ উন্তয়ের সৌন্দর্যে উভয়ের মন আকৃষ্ট হইল। 

কাদদ্বরী নিমেষশূন্ত লোচনে চন্দ্রাপীড়ের রূপলাবণ্য বারংবার অবলোকন 

করিতে লাগিলেন; কিন্ত পরিতৃপ্ত হইলেন না। যতবার দেখেন 

মনে নৰ নব প্রীতি জগ্মে। 

প্বহৃকালের পর প্রিয়সধী মহাশ্বেতাকে সমাগতা দেখিয়া! কারী 
'আনন্দসাগরে মগ্ঈী হইলেন এবং প্রথমে রোমাঞ্চ তারপরে ভৃষণরব হল, 



ফারন্বরী এই 

অবশেষে গাত্রোথান করিয়া সন্গেহে সখীকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। 

মহাশ্বেতা প্রত্যালিঙ্গন করিয়! কহিলেন, সথি! ইনি ভারতবর্ষের 
অধিপতি মহারাজ তারাপীড়ের, পুত্র, নাম চন্দ্রাপীড়। দিথিজয়বেশে 

আমাদের দেশে উপস্থিত হইয়াছেন। দর্শনমাত্র আমার নম্বন ও মন 
হরণ করিয়াছেন; কিন্তু কিরূপে হরণ করিয়াছেন তাহ! বুঝিতে পান্সি 

নাই। প্রজাপতির কি চমৎকার নির্মাণকৌশল ! এক স্থানে সমুদায় 
সৌন্দর্যের সুন্দররূপ সমাবেশ করিয়াছেন। ইনি বাস করেন বলিয়া 
সর্ত্যলোক এক্ষণে সুরলোক হইতেও গৌরবান্বিত হুইয়াছে। তুমি কখন 
সকল বিগ্ভার ও সমুদয় গুণের এক স্থানে সমাগম দেখ নাই,.এই 

নিমিত্ত অনুরোধবাক্যে বশীতৃত করিয়া ইহাকে এখানে আনিয়াছি।, 
তোমার কথাও ইহার লাঞ্ষাতে বিশেষ করিয়া বলিয়াছি। অনৃষ্পূর্বব 

বঞ্গিয়া লঙ্জ! পরিত্যাগ করিয়া, অপরিচিত বলিয়! অবিশ্বাস দূর করিয়া, 
অজ্ঞতকুলশীল ব্ণিয়! শঙ্ক! পরিহার করিয়া, অসম্কুচিত ও নিঃশঙ্কচিত্ে 
নহদের ন্তাক্স ইহার সহিত বিশ্রাস্তালাপ কর।-_-এই বলিয়া মহাশ্বেতা! 

চন্দ্রাপীড়ের পরিচয় দিয়া দিলেন। তখন চন্দ্রাপীড় নমস্কার করিলেন, 
কাদন্বরীও প্রতিননস্কারব্যপদেশে মস্তক নত করিয়া অপাঙ্গ দৃষ্টিতে 
তাহাকে একবার দেখিয়া লইলেন। তখন এক একবার সথীগণ জগ” 

কঞ্িতেছে কি না দেখিয়া! আবার চন্দ্রাপীন্$কে অপাঙ্গে অবলোকন 

করাতে চস্ষৃতারকা চঞ্চল হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাঁগিল। 
মহাশ্বেতা! ও কাঁদন্বরী এক পর্য্যক্কে উপবেশন করিলেন। রাজকুমার অন্ত 
এক সিংহাসনে বদিলেন। কাদঘ্বরীর সঙ্কেত নাত্র বেণুরব, বীণাশব্ ও 

সঙ্গীত নিবৃত্ত হইল। পরিচারিকারা জল আনিয়৷ দিলে নিবারণ অগ্রান্থ 

করিয়া কাদঘবরী স্বয়ং মহাখ্েতার এবং কাঁদস্বরীর সখী মদলেখ! চন্ত্রাপীড়ের 
পর্ঠপ্রন্ধালন কারয়।! দিলেন। মহাখেত! সাদরে কাদঘ্বরীর স্বদ্ধদেশে 

হা ,বাখিয়া, চামরপবনে বিপর্যস্ত অলকদাম সুষিস্তত্ত করিয়! দিকে 



৪4 কাহগ্ষরী 

দিতে ন্েহসংবলিত্ত মধুর বচনে কার্দগ্থরীর অনানয় জিজ্ঞাস! করিতে, 
লাগিলেন । 

“মলোভবের .কি অনির্বচনীর প্রভাব! প্রণয়পরাজুখ ব্যক্তির 

অন্তঃকরণও উহার প্রভাবের অধীন হুইল। কাদম্বরীর নিরুৎমুক 

চিতেও অনুরাগ, অজ্ঞাতসারে প্রবেশ করিল। তিনি মহাশ্বেতার সহিত 

কথ! কহেন ও ছলক্রমে এক একবার চন্দ্রা'পীড়ের প্রতি কটাক্ষপাত 

করেন। মহাশ্বেতা উভয়ের ভাব অনায়ানে বুঝিতে পারিলেন। 

কাদস্বরী তান্ব,ল: দিতে উদ্ভত| হইলে কহিলেন, “সথি। চন্দ্রাপীড় 

আগন্তক, 'আগন্তকের সন্মান করা গ্রে কর্তব্য) চন্দ্রাগীড়ের হস্তে 

অগ্রে তাম্ুল প্রদান করিয়া অতিথিসৎকার কর, পরে আমরা ভক্ষণ 

করিব।” কাঁদস্ববী ঈষৎ হান্ত করিয়া মুখ ফিরাইয়া ধীরে ধীরে 

কহিলেন, “প্রি়মথি! পরিচিত ব্যক্তির নিকট প্রগল্ভতা। প্রঙ্গাশ 

কিতে আমার সাহস হয় ন|। লজ্জা যেন আমার হস্ত ধরিয়! তান্ধল 

দিতে বারণ করিতেছে; অতএব আমার হইম্সা তুমি রাজকুমারের 

করে তান্বল প্রধান কর।” মহাশ্বেতা পরিহাসপুর্বক কহিলেন, “আমি 

তোমার প্রতিনিধি হইতে পারিব না) আপনার কর্তবা কর্ম আপনিই 

শ্সম্পাদন কর়। এইরূপে বারংবার অন্থরোধ করাতে কাদন্বরী অগত্যা 

কি করেন, লজ্জায় মুকুলিতাক্মী হুইয়। তাম্ব,ল দিবার নিমিত্ত কর প্রসারণ 

করিলেন। চন্দ্রাপীড়ও হুত্ত বাড়াইয়! তান্বল ধরিলেন। কারস্বরীর 

হন্ত বলস্শিঞ্জন করিক্া। যেন বলিল---এই লও পানের সহিত গ্রাণ। 

 পএমন সময়ে কঞ্চুকী আসিয়। বলিল, “মহাম্থেতে ! গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ 

ও মহিষী মদির আপনাফে আহ্বান করিতেছেন, মহাশ্বেতা তথায় 

যাইবার সময় কাদথরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “সখি ! : চন্দ্রাপীড় এক্ষণে 
কোথায় থাকিবেন? কাদঘরী কহিলেন, “প্রির়দথি! কি জন্ত তুমি 

এরূপ জিজ্ঞাস করিতেছ ? দর্শন অবধি আমি চক্জ্রাপীড়কে মন)" প্রাণ, 



কাদক্বরী সা 

গৃহ, পরিজন সংুষ্ধাত্ব' সমর্পণ করিয়াছি: ইনি সমুদায় বস্তর অধিকারী 

হয়্াছেন | যেখানে রুচি হয় থাকুন 1” “তোমার প্রাসাদের সমগীপবস্ত 

&ঁ প্রমোদবনে ক্রীড়াপর্বতের প্রন্থদেপস্থ মণিমন্দিরে গিয়া চক্্রাপীড় 
অবস্থিতি করুন, এই কথা বৃলিয়! মহাশ্বেতা চলিয়া গেলেন। বিনোদের 

নিমিত্ত কতিপয় বীণাবাদিক! ও গায়িকা সমভিব্যাহারে দিয়! কাদদ্বরী 

চন্দ্রাপীড়কে তথায় যাইতে কহিলেন। কেয়ুরক পথ দেখাইয়া আগ্্রে 
গ্রে চলিল। তাহার গমনের পর কাদশ্বরী শয্যার নিপতিত হইয়! 

জাগ্রদবস্থায় ব্বপ্র দেখিলেন, যেন লঙ্জ! আসিয়া কহিল, চপলে ! তুষি 

কি কুকর্ম করিয়াছ ৪ আজ তোমার এরূপ চিত্তবঝিকার কেন হুইল? 
কুলকুমারীদিগের এরূপ" হুওয়া কোনক্রমেই উচিত নয়। লজ্জা কর্তৃক 
তিরস্কৃত হইয়া মনে মনে কহিলেন, আমি মোহান্ধ হইয়া, কি চপলত! 

প্রকাশ করিয়াছি! এক জন অপরিচিত ব্যক্তির সমক্ষে নিঃশক্ক চিত্তে 

কত ভাব প্রকাশ করিলাম। তাহার চিত্তবৃত্তি, অভিপ্রায়, স্বভাব 

কিছুই পরীক্ষা! করিলাম না । তিনি কিরূপ লোক কিছুই জানিলাম 
না) অণচ তাহার হস্তে মন, প্রাণ, সমুদায় সমর্পণ করিলাম । লোকে 

এই ব্যাপার গুনিলে আমাকে কি বলিবে? আমি সখীদিগের সমক্ষে 

প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যাবৎ মহাশ্বেতা বৈধব্যদশার রেশ ভোগ করিবেন্ত" 

ততদিন সাংসারিক স্থখে বা অলীক আমোদে অনুরক্তা হইব না। 

আমার সেই প্রতিজ্ঞ। আজ কোথায় রহিল? সকলেই আমাকে উপহাস 

করিবে, সন্দেহ নাই। পিতা! এই ব্যাপার শুনিয়া কি মনে করিবেন? 

মাতা কি ভাবিবেন ? প্রিয়সথী মহাস্থেতার নিকট কি বলিয়া মুখ 

দেখাইব? যাহা হউক আমার অত্যন্ত লঘুহৃদয়তা ও চপলতা প্রকাশ 

হইয়াছে ॥ নিকটস্থা সখীজনেরা যে আমাকে লক্ষ্য করিতেছে সে বিষয়ে 

র একেবারে সংজ্ঞা ছিল না। ছিছি কি লজ্জার কথা! বুঝি, 

আমার . চপলতা! প্রকাশ . পাইবার নিমিতই প্রগাপতি "ও রতিপভি ১ 
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মন্্রাপূর্বক এই উদাসীন পুরুষকে এখানে পাঠাইয়! থাকিবেন 
অন্তঃকরণে একবার অনুরাগ সঞ্চার হইলে তাহ! ক্ষাপিত কর! ছুঃসাধ্য। 

কাধধরী এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমন সময়ে প্রণয় যেন সহসা তথায় 

আসিয়! কহিল, কাদদ্বরী! কি ভাবিতেছ? তোমার অলীক অনুরাগে 

ও কপট .মিত্রতায় বিরক্ত হইয়া চন্দ্রাগীড় এখান হইতে প্রস্থান করিতে 

উদ্ধত হইয়াছেন। গন্ধর্বকুমারী তখন আর স্থির হইয়। থাকিতে পারিলেন 

না। অমনি শয্যা! হইতে তরায় উঠিয়া গবাক্ষপ্বার উদঘাটনপুর্র্বক একদৃষ্টে 

ক্রীড়াপর্বতের দিকে চাহিয়! রহিলেন। 

,পচন্দ্রাপীড় কাদম্বরীহৃদয়ের স্তায় স্বচ্ছ মণিমন্দিরে প্রবেশ করিয়। 

শিলাতলবিগ্তস্ত শয্যায় শুইয়া মনে মনে চিস্তা করিতে লাগিলেন, 

গন্ধর্বরাজছুহিতা আমার সমক্ষে যেরূপ ভাব্ভঙ্গি প্রকাশ করিলেন, সে 

সকল কি তাহার স্বাভাবিক বিলাস, কি মকরকেতু আমার প্রতি প্রসন্ন 
হইয়| প্রকাশ করাইলেন। তাহার তৎকালীন বিলাসচেষ্ট। স্মরণ করিয়! 
আমার অগ্তঃকরণ চঞ্চল হইতেছে । আমি যখন সেই সময় তাহার প্রতি 
দৃষ্টিপাত করি, তখন তিনি মুখ অবনত করিয়াছিলেন। যখন অন্তাসক্তদৃষ্টি 
হই, ৩খন আমার প্রতি কটাক্ষপাতপুর্বক ছলক্রমে মন্দ মন্দ হাসিয়া- 

সছিলেন। অনঙ্গ উপদেশ না দিলে এসকল বিলাস প্রকাশ হয় না। 
যাহা হউক, অলীক সংকল্পে প্রতারিত হুওয়! বুদ্ধিমানের কন্ম নছে। 
অগ্রে তাহার মন পরীক্ষা করিয়! দেখ! উচিত। এইস্থির করিয়! সমভি- 
ব্যাহারিণী বীণাবাধিনী . ও গাঁয়িকাদদিগকে গান বাগ্ আরম্ভ করিতে 
আঘেশ দিগেন। গান ভঙ্গ হইলে উপবনের শোভা অবলোকন করিবার 
নিমিত্ত ক্রীড়াপর্ধতেরর শিখরদেশে উঠিলেন। কাদম্বরী গবাক্ষঘার দিয়া 
তাহাকে ক্রীড়াপর্বতের শিখরদেশে দেখিতে পাইয়া মহাশ্বেতার আগমন- 
দর্শনচ্ছলে তখ! হুইতে প্রাসাদের উপরিভাগে ছারোহ্ণ করিলেন”! 
হেমদগ্ুযুস্ত শশিপাত্ছত্র ধরিয়া পরিচারিকাগণ আতপ নিবানণ কগগিতে 
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লাগিল; কেহ শুত্র চামর ব্যঙ্জন করিতে লাগিল; কাদম্রী লীলাচঞ্চজ 
হইয়া কখনে! বাঁ চামর ধরিয়া! টানিতে লাগিলেন ; কখনো বা ছত্রদণ্ড 

অবলঘ্বন করিয়! ঝুঁ কিয়া পড়িতে লাগিলেন ; কখনো বা কোনো সন্ধীর 

বন্ধে মস্তক ্তন্ত করিতে লাগিলেন ; কাহাকেও লীলাকমল দিয়! তাড়ন! 
কারতে লাগিলেন) কাহাকেও আলিঙ্গন, কাহাকেঞ বা! চুম্বন করিতে 
লাগিলেন। এইরূপে চন্দ্রাপীড়কে দেখাইয়! দেখাইয়! হৃদয়বল্লভের প্রতি 

অন্রাগপঞ্চারের চিহ্নপ্বরূপ' নানাবিধ লীল। ও মনোহর বিলা প্রকাশ 

করিতে লাগিলেন। ভাহাতেই এনধপ অন্তমনস্ক। হইলেন যে, ষে উপলক্ষ 

করিয়! প্রাসাদের শিখরদেশে উঠিলেন তাহাতে কিছুমাত্র মনোয়োগ 

রহিল না। মহাশ্বেতা আিয়। প্রতীহারী দ্বার! সংবাদ দিলে সৌধশিখর 

হইতে অবতীর্ণ হইলেন ও স্নান ভোঞ্জন প্রভৃতি সমুদায় দ্বিবসব্যাপার 

সম্পন্ন করিলেন। 

“চন্দ্রাপীড়ও মণিমন্দিরে নান ভোজন সমাপন করিয়া! ক্রীড়াপর্বতের 

সনুখস্থ লতামণ্ডপে শুকপক্ষহরিৎ মরকতশিলাতলে বসিয়া ধারাযস্ত্রে 

উৎসারিত সহস্রজলবেণীর শীকরশীতল বাতাস সেবন করিতেছেন এমন 

সময়ে তমাপিকা, তরলিক। ও অন্তান্ত পরিজন সমভিব্যাহারে কাদরীর 

প্রধানা৷ পরিচারিক। মদ্লেখ! আসিতেছে দেখিলেন। কাহারও হনে 

আদ্রবস্ত্রথণ্ড দ্বারা আচ্ছার্দিতমুখ নারিকেলসম্পুটকে সুগন্ধি অঙগরাগ, 

কাহারও করে মালতীমালা, কাহারও বা পাণিতলে নিশ্বানমারুতহরনীয় 

নির্মোকগুচি ধবল কল্পলত! দুকুল এবং এক জনের হন্ডে শুভ্রবস্ত্াচ্ছাদিত 

পাত্রে একছড়া মুক্তার হার। এছারের এরূপ উজ্দ প্রভা বে, 

চক্্রোদয়ে যেরূপ দিজ্মগুল জ্যোত্গামযর় হয়, উহাকস প্রভার লেইন্ষণ 

চতুদ্দিক আলোকময় হুইয়াছে। উহা ব্যোতগ্গার প্রাণের ভার, লক্ষ্মীর 

রেখার মত, কাদঘ্বরীরূপবশীরুত মুনিজনেন্স হৃদয়ের মত, নির্মল 

সুন্দর মহার্ধ্য সামগ্রী! মদলেখ। সমীপবর্তিদী হইলে জা পীড় হখোচিত 
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ঈমাধর করিলেন। মদলেখ! ম্বহন্তে রাজকুমার়ের অঙ্গে অঙ্গরাগ লেপন 

করিয়া বস্ত্রধ্গল পরিধান করাইল এবং গলে মালতীমার্লা সমর্পণ করিয়া 

কহিল, রাজকুমার ! ত্জাপনার আগমনে অনুগৃহীতা, আপনার সরল 

স্বভাব ও গ্ররুতিমধুর ব্যবহারে বশীভূত এবং আপনার অহঙ্কারশৃন্ত 

সৌজন্তে সন্ত্টা হইয়! কাদথ্বরী বয়স্তভাবে প্রণয়সঞ্চারের গ্রমাণস্বপ্নপ 

এই হার প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি আপনার প্র্ব্য্য বা সম্পত্তি 

দ্বেখাইবায় অভিপ্রায়ে পাঠান নাই। ইহা! কেবল শুদ্ধ সরলম্বভাবতার 

কাঁধ্য বিবেচনা করিয়া অনুগ্রহপূর্ববক গ্রহণ করুন। রভ্াকর এই হার 

বয়ণকে দিয়াছিলেন। বরুণ গদ্ধর্ধরাজকে এবং গন্ধর্ধরাজ কাদম্বরীকে 

দেন। অমৃতমথনসময়ে দেবগণ ও অন্ুরগণ সাগরের অভ্যন্তর হইতে 

সমস্ত রত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, কেবল ইহাই শেষ ছিল; এই নিমিত 

এই হারের নাম শেষ। গগনমণ্ডলেই চন্ত্রের উদয় শোভাকর হয় এই 

বিবেচনা করিয়া রাজকুমারের কঠে পরাইয় দিবার নিমিত্ত কাদঘ্বরী 'গই 
হার পাঠাইয়াছেন। এই বপিয়! চন্ত্রাপীড়ের কদেশে হার পরাইয়া দিল। 

চন্দ্রাপীড় কাদঘ্বরীর সৌজন্য ও দাক্ষিণ্য এবং মদলেখার মধুর বচনে 

চমতকুত ও বিশ্মিত হইয়া কহিলেন, তোমাদিগের গুণে অতিশয় বশীতৃত 

শ্থইয়াছি। কাদঘ্রীর প্রসাদ বলিয়! হার গ্রহণ করিলাম। অনস্তর 

সন্তোষজনক নানা কথা বাঁলয়! ও কাদঘ্বরীসম্ঘদ্ধে নান! সংবাদ শুনিয়! 

মদলেখাকে বিদায় করিলেন। 

প্কাদঘবদী চন্জ্রাগীড়ের অদর্শনে অধীর! হই! পুনর্বার প্রাসাদের 

শিখরদেশে আরোহণ করিরেন। দেখিলেন তিনিও উজ্জল মুক্তাময় 

হার কষঠে ধারণ করিয়া ক্রীড়াপর্বতের শিখরদেশে বিহার করিতেছেন। 

পন্র্বননিনী চন্ত্রসদৃশ চল্জ্রাপীড়ের দর্শনে কুমুদিনীর সভায় শ্মিতবিক শিত 

হইয়া! উঠিলেন। তিনি অঞ্থবিত বক্ষের বসন বার বার টানিষ টানা 
বক্ষাবরণের চেষ্| করিতে লাগিলেন; কুনুমাঞ্জলি আত্রাণ করিবার ছলে 



কাবদ্বরী ৮৪ 

বার বার চক্জরাপীড়কে নমস্কার করিতে লাগিলেন; কথন বা চুল খুলিয়া 
বাধিতে লাগিলেন $ চন্দ্রাপীড়ের দ্বিকে পশ্চাৎ করিপ্না অনেক রমভঙ্গিতে 
মুখ ফিরাইয়া ফিরাইয়া নানা বিলাস বিস্তার করিতে লাগিলেন। ক্রষে 

দিবাবলান হইল। হৃর্যযমগুল, দিজ্মগুল ও গগনমণ্ডুল রক্বর্ণ হুইল। 
ক্রমে তরুণতমালচ্ছবি অন্ধকারের প্রাছুর্ভাব হওয়াতে দর্শনশাক্তর হাস 

হইয়। আসিল। তখন কাদম্বরী সৌধশিখর হইতে ও চন্ত্রাগীড় ক্রীড়ী- 

পর্বতের শিখরদেশ হইতে নামিয়! গেণেন। ক্রমে সুধাংণড উদ্দিত 

হইয়া স্থধাময়্ কিরণ ত্বার৷ পৃৃথবীকে জ্যোত্মাময় করিলেন। তিমির” 
নীলাম্বর! দ্দিক বাঁসকনজ্জ। করিয়! অপেক্ষা করিতেছিল, এখন চন্দ্রকে 

দেখির! প্রসন্ন হইয়া উঠিল। তখন বিশ্ব হস্তিদৃত্তোৎকীর্ণ ছবির মত 

শ্রীধারণ করিল। চন্দ্রাপীড় মণিমন্দিরে ধবল সোপানযুক্ত চন্দ্রণীতল 
মুক্তাশিলাপট্রে শয়ন করিয়া আছেন এমন সময়ে কেমুবক আসিক়া। কহিল, 

রাজকুমার! কাদম্বরী আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আলিতেছেন।* 

তিনি সসন্ত্রমে গাত্রোখানপুর্বক সখীজন সমভিব্যাহারে সমাগত। 
গন্ধর্বরাজপুত্রার ষথোঁচিত সমাদর করিলেন। সকলে উপবিষ্ট হইলে 
বিনীতভাবে কহিলেন, “দেবী ! তোমার অনুগ্রহ ও গ্রসন্নত। দর্শনে অত্যন্ত 

সন্তুষ্ট হুইয়াছি। অনেক অনুসন্ধান করিয়াও এরপ প্রসাদ ও অনুগ্রহের" 

উপযুক্ত কোনও গুণ আমাতে দেখিতে পাই না। ফপতঙঃ এরূপে 

অনুগ্রহ প্রকাশ করা শুদ্ধ উদার স্বভাব ও সৌজন্তের কার্য, 
সন্দেহ নাই ।* কাদঘ্থগী তাহার বিনয় বাক্যে অতিশয় লজ্জিত! হুইয়! 

মুখ অবনত করিয়। রহিলেন। অনস্তর ভারতবর্ষ, উজ্জরিনী নগরী 
এবং চন্দ্রাপীড়ের বন্ধু, বাদ্ধব, জনক, জননী ও রাঞ্যসংক্রান্ত নানাবিধ 

কথাপ্রণঙ্গে অনেক রাত্রি হইল। কেয়ুরককে চক্ত্রাপীড়ের নিকটে 

থাকিতে আদ্েণ করিয়া কাদঘ্বরী শয়নাগারে গমনপুর্ধ্বক শয্যায় শঞ্গন 
কক্জিলেন। চন্ত্রাপীড়ও নুশীতল শিলাতলে শয়ন করিয়া কাদরীর 



চির কাদরী 

নিরক্িমান ব্যবহার, মহাশ্েতার নিফারণ সন্সেহ। কাঘদ্বরী-পরিজনের 

অকপট সৌজন্য, গন্ধবর্বনগরের রমণীয়তা ও ন্থুখসমৃদ্ধি মনে মনে চিন্তা 
করিতে করিতে যামিনী যাপন করিলেন। 

“তারাপতি সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া প্রভাতে নিভৃত প্রদেশে 

নিদ্রো বাবার নিমিত্ত যেন অন্তাচলের নির্জন প্রদেশ অন্বেষণ করিতে 

লাগিলেন। প্রভাতসমীরণ মালতীকুকহ্মের পরিমল, গ্রহণ করিয়! 

হ্বপ্তোখিত মানবগণের মনে আহ্লাদ বিতরণপুর্র্বক - ইতভ্ততঃ বহিতে 

লাগিল। প্রদীপের প্রভার আর প্রভাব রহিল না। পল্লপবের অগ্র 

হইতে নিশার শিশির মুক্তার স্যার ভূতলে পড়িতে লাগিল। তেজন্বীর 

অচ্গচরও অনায়াসে শক্রবিনাশে সমর্থ হয়, যেহেতু সূর্যযসারথি অরুণ 

উদ্দিত ছইয়াই সমব্ত অন্ধকার নিরভ্ভ করিয়া দ্িলেন। শক্রবিনাশে 

কৃতসন্লন' লোকের রমণীয় বস্তকেও অবরাতিপক্ষপাতী দেখিলে তৎক্ষণাৎ 

বিনষ্ট করে, যেহেতু অরুণ তিমির বিনাশে উদ্যত হইয়া হ্বদৃশ্ত তারা- 
গণকেও অদৃহ্য করিয়া দিলেন। প্রভাতে কমল বিকসিত ও কুমুদ 

মুকুলিত হইতে আরম্ভ হইলে উভয় কুন্ুমেরই সমান শোভা হইল এবং 
মধুকর কলরব করিয়া উভয়েতেই বসিতে লাগিল। তরুণোদয়ে তিমির 

শ্নিয়স্ত হইলে চক্রবীক গ্রিয়তমার সন্নিধানে গমনের উদ্যোগ করিতেছে 

এমন সময়ে বিবুকাতর! চক্রবাকী প্রিয়তমের নিকটে আসিয়! উপস্থিত 

হইল। দিবাকরের উদয়ের সময়ে বোধ হইল যেন, দিগঙ্গনার! সাগরগর্ড 
হইতে দুবর্ণের রঞ্জু ছ্বারা হেমকলস তুলিতেছে। দিবাকয়ের চক্রবাক- 

ইদবের মত লোহিত কিরণ জলে প্রতিফলিত হওয়াতে বোধ হইল যেন, 

ঘাড়বানল সলিলের অভাত্তর হইতে উত্থিত হুইয়! দিখ্লয় দ্বাহ করিবার 

উউদেঘাগ করিতেছে । প্রভাতে কুমুদবন শ্রীত্রষ্ট। কমলবন শোভাবিশিষ্ট, 

শশী অন্তগত, রবি উদ্দিত, চক্রবাক প্রীত ও পেচক বিষগ্র হই! যিন, 

ডিরকাল কাহারও সমান অবস্থা থাকে না, ইহাই প্রকাশ করিতে লাগিল। 



কাদরী হু 

পচন্্রাপীড় গাত্রোখানপুর্বক মুখ ধৌত করিয়া গ্রাতঃকৃত্য সমাপন 

করিলেন। কাদশ্বরী কোথায় আছেন "জানিবার নিমিত্ত কেমুর়ককে 
পাঠাইলেন। কেয়ুরক প্রত্যাগত হুইয়৷ কহিল, মন্দরপ্রাসাদের নিষ্ন 
দেশে অঙ্গনসৌধবেদিকায় মহাশ্বেতা ও কাদম্বরী বনিয়া আছেন। 
চন্ত্রাপীড় তথায় উপস্থিত হইয়! দেখিলেন পৰুতালফলত্বকের মত লোহিত 

বস্ত্র পরিধান করিয়!, পাশুপতব্রতচারিণী তাপসী, বুদ্ধ গ্রিন কার্তিকের 
প্রভৃতি নান! দেবতার স্তৃতিপাঠ করিতেছেন। মহাশ্েতা সাদর পস্ভাষণ ও 

আসন দান দ্বারা দর্শনাগত গঞ্ধর্ধবপুরদ্বীদিগের সন্মানন! করিতেছেন। 

কাদন্বরী মহানারত গশুনিতেছেন। চন্ত্রাপীড় নমস্কার করিয়া তথান্ন আসনে 

উপবিষ্ট হুইয় মহাশ্বেতার প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ববক কিঞ্ৎ হান্ত করিলেন। 
মহাশ্বেত। চন্দ্রাপীড়ের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়৷ কাদস্বরীকে কহিলেন, 

সথি! সঙ্গিগণ রাঙ্জকুমারের বৃত্তান্ত কিছুই বুঝিতে ন! পারিক্ক। অতাস্ত 

উদ্বিগ্ন আছেন, ইনিও তাহাদের নিকট যাইতে নিতান্ত স্উৎনুক। কিন্ত 

তোমার গুণে ও সৌক্জন্তে বশীভূত হইয়! যাইবার কথ উল্লেখ করিতে 
পারিতেছেন না। অতএব অনুমতি কর ইনি তথায় গমন করুন। 

ভিন্নদেশবর্তী হইলেও কমলিনী ও কমলবাদ্ধবের "ন্যায় এবং কুমুদিনী ও 

কুষুদনাথের ন্যায় তোমাদিগের -পরম্পর প্রীতি অবিচলিত ও চিরস্থারিনী” 
হউক । 

"সথি! আমি দর্শন অবধি রাঁজকুমারের অধীন হইয়াছি, অনু" 

রোধের প্রয়োজন কি? রাজকুমার যাহ! আদেশ করিবেন তাহ্াতেই 
সম্মত আছি।-_কাদস্বরী এই কথা কহিনা গন্ধর্বকূমারদিগকে ডাকাইয়! 
আদেশ করিলেন, তোমরা! রাজকুমারকে তাহার স্বদ্ধাবারে রাখিয়া 

আইস। চক্রাপীড় গাত্রোখানপুর্ষক বিনয় বাকোোে মহাশ্েতার নিকট 

ব্যাক লইলেন। অনন্তর কাদদ্বরীকে সম্বোধন করির। কহিলেন, 

€র্বি।. বহুভাষী.লোকের কথা কেছ বিশ্বাস করে 'ন1। অতএব 
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কধিক কথায় প্রয়োঞ্জন নাই.। পরিজনের কথা উপস্থিত হইলে 

আমাকেও একঞন পরিজন বলির শ্ররণ করিও ।--এই বলিয়া নমস্কার 
করিয়! অস্তঃপুরের বহির্গত হইলেন। কাদম্বরী প্রেমঙ্সিগ্ধ চক্ষু সবার! একনৃষ্টে 

দেখিতে লাগিলেন । . পরিঞ্নের! বহিন্তোরণ পধ্যস্ত অন্ুগমন করিল । 

“কগ্যাজনের! বহিন্তোরণের নিকট হইতে প্রতিনিবৃত্ত হুইল। 

চন্ত্রাপীড় কেযুরক কর্তৃক আনীত ইন্ত্রা়ুধে আরোহণ করিয়৷ কাদস্বরী- 
প্রেরিত গন্বর্বকুমারগণ সমভিব্যাহারে হেমকুটের নিকট দিয়া গমন 

ফ্রিতে আরম্ভ করিলেন। যাইতে যাইতে সেই পরমান্ন্দনী গন্ধর্ধ 
কুম্রীকে কেবল অন্তঃকরণমধ্যে অবলোকন করিতেছিলেন, এমন 

নছে, কিন্তু চতুদ্দিক তন্ক্মী দেখিলেন। বিরহবেদনা সহা করিতে ন! 

পাঁরিয়! যেন কাদন্বরী পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছেন, কখন বা সম্মুখে 

পথ রোঁধ' করিয়! দণ্ডায়মান। আছেন, দেখিলেন। ফলতঃ যেদিকে 

দৃষ্টিপাত করেন' নেইদিকেই কাদস্বরীর রূপ লাবণ্য দেখিতে পান। 

ক্রমে অচ্ছোদসরোবরের তীরে সন্নিবিষ্ট মহাশ্বে্ার আশ্রমে উপস্থিত 
হইলেন। তথ হইতে ইন্ত্রাযুধের খুরচিহন অনুলারে অনেক 

দূর যাইয়। আপন স্কন্ধাবার দেখিতে পাইলেন। গন্বর্বকুমারদ্বিগকে 

স্পক্ঞাষঞ্জনক বাক্যে বিদায় করিয়া স্বপ্ধাবারে প্রবেশ করিলেন। রাজ- 

কুমারকে সমাগত দেখিয়। সকলে অতিশয় আহ্লাদিত হইল। চন্দ্রাপীড় 
পত্রলেখা ও বৈশম্পারনের সাক্ষাতে গন্ধর্বলোকের সমুদায় সমৃদ্ধি বর্ণন 

করিলেন। মহাশ্বেত তি মহানুভাব, কাদন্বরী পরমন্ন্দরী, গন্ধর্ধবলোকের 

ধশ্বধ্যের পরিসীম। নাই, এইরূপ নান। কথাপ্রসঙ্গে দিবাবসান হইল। 
চন্্রাপীড় কাধস্বগার রূপ লাবণ্য চিন্ত। কিয়! যামিনী বাপন করিলেন । 

“পর দিন প্রভাতকালে চঙ্জ্াপীড় পটমণ্ডপে বসিয়া আছেন এমন সময়ে 

ফ্কেবুরক আসি! করিল। রাজকুমার প্রথমতঃ অপাঙ্গবিদ্ভৃত 

দেত্রযুগল দ্বারা, তনগ্তর প্রসারিত বাহুধুগল ঘার! কেয়ুর়ককে আলিঙ্কন 



কাদ্থনী ধ্বস 

করিক্ব! মহাখ্েতা, কাদন্বগী এবং কাদঘ্ধরীর সখীজন ও পরিজনদিগের 
কুণলবার্ত। জিজ্ঞাপিলেন। কেয়ুরক কহিল, রাজকুমার! এত আদর 

করিয়া যাহাদ্িগের কণা জিজ্ঞাসা করিতেছেন তাহাদিগের কুশল, 

সন্দেহ কি! কাদন্বরী বদ্ধাঞ্জলি হইয়। অনুনয়পূর্বক এই বিলেপন ও 

এই শুককপোলপা তাম্বল গ্রহণ করিতে অনুরোধ ফরিয়াছেন। 

মহাশ্বেত] বলিয়। পাঠাইয়াছেন, রাজকুমার! যাহারা আপনাকে 

নেত্রপথের আতথি করে নাই তাহারাই ধন্ত ও ম্থখে কালযাপন 

করিতেছে । যে গঞ্ধর্বনগর আপনি উৎসবময় ও আনন্দময় দেখিস] 

গিয়াছেন তাহা এক্ষণে আপনার বিরছে দীন বেশ ধারণ করিয়াছে। 

আমি ত সাই পরিত্যাগ করিয়াছি, রাজকুমারকেও বিস্তৃত হইবার, 

চেষ্টা পাইতেছি, কিন্তু আমার মন বারণ না মানিয়। সেই মুখচন্জ 

দেখিতে সর্বদা! উৎস্ৃক। কাদম্বরী দিবনবিভাবরী আপনার প্রফুল্ল 

মুখকমল ন্মরণ করিয়া অতিশয় অন্ুস্থা হইতেছেন। অতএব আর এক- 

বার গন্ধবর্বনগরে পদার্পণ করিলে নকলে চরিতার্থ হই। শেষনামক হার 

শষ্যায় বিস্থৃত হইয়া! ফেলিয়া আনিয়াছিলেন তাহাও ম্মাপনাকে দিবার 

নিমিত্ত এই চানরধারিণীর করে পাঠাইয়াছেন।-_কেয়ুগ্কের মুখে 

কাঘন্বপীর ও মহাশ্বেতার সন্দেশবাক্য শ্রবণ কিয়! রাগকুনার অতিলক্ক' 

আনন্দিত হইলেন। গ্হস্তে হার, এবং কাদরীর গলিত কপোললাবণ্যের 

মত মনোরম, সন্মিত দৃষ্টির নত রপার্দ্র, হ্বয়েয মত কোমল, স্পর্শে মত 

আনন্দদায়ক বিলেপন ও তাঘ্ব,ল গ্রহণ কবিলেন। অনস্তর কেয়ুরকের সহিত 

মন্দুরায় গমন কর্রলেন। বাইতে যাইতে পশ্চাতে কেহ আসঞ্চেছে কিন! 

মুখ ফিরাইয়া বারংবার দেখিতে লা(গলেন। প্রতীহারীর! তাহার অভিপ্রায় 

বুঝিয়া পরিজনদিগকে সঙ্গে যাইতে নিষেধ কারল। আপনারাও সঙ্গে 

না গির। দুরে দণ্ডানমান রছিল। চন্দ্রাপীড় কেবল কেয়ুরকের সহিত 

মন্দুরায় প্রবেশ করিলেন। ইন্্রাযুধের পৃষ্ঠাবরণের এক পার্খ কুকি 
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: হইয়া ছিল, তাহা সমান করিয়! দিতে দিতে, কুস্কুমকপিল কৈসরদাম চোখ 

হইতে সরাইর়! দিতে দিতে বাগ্র হইয়া জিজ্তাস! করিলেন, কেয়ুরক 1 
বল, আমি তথ! হইতে বহির্গত হইলে গখর্বরাঞকুমারী কিন্ধূপে দিবস 

অতিবাহিত করিলেন ? মহাশ্বেত! কি বলিলেন ? পরিজনেরাই বা কে কি 
কহিল? আমার কোন কথা হইয়াছিল কি না? 

“কেয়ুলক কছিল, রাজকুমার ! শ্রবণ করুন, আপনি গম্বর্বনগর 

হইতে নহির্গত হইলে কাদম্বরী পরিজন-সমভিব্যাহারে প্রাসাদশিখরে 

আরোহণ করিয়! আপনার গমনপথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । আপনি 

নেত্রপথের অগোচর হইলেও অনেকক্ষণ সেইদিকে নেত্রপাত করিয়! 

রলহিলেন। অনন্তর তথ! হইতে নামিয়া যেখানে আপনি ক্ষণকাল 

অবস্থান করিয়াছিলেন সেই ক্রীড়াপর্বতে গমন করিলেন। থাক 

যাইয়া, চন্দ্রাগীড় এই শিলতলে বসিয়াছিলেন, এই স্থানে মান করিয়া- 

ছিলেন, এই স্থানে ভোজন ক্ষরিয়াছিলেন, এই মরকতশিলায় শয়ন 
করিয়াছিলেন, এই সকল দেখিতে দেখিতে দিবস অতিবাহিত হইল। 

দিবাবসানে মহাশ্বেতাঁর অনেক প্রযত্বে যৎকিঞ্িৎ আহার করিলেন । 

রবি অন্তগত হইলেন। ক্রমে চক্দ্রোদয় হইল। চন্দ্রোদয়ে চন্দ্রকান্ত- 

স্মীণির স্তায় তাহার ছুই চক্ষু দিয়া জলধার। পড়িতে লাগিল। নেত্র 

মুকুলিত করিয়া কপোলে কর প্রদানপুর্ধক বিষ ব্দনে কতপ্রকার 

চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে অতিকষ্টে শয়নাগারে 

প্রবেশ করিলেন। প্রবেশমাত্রে শয়নাগার কারাগার বোধ হইল। স্ুশীতল 

কোমল শর্যযাও উত্তপ্ত বালুকার গায় গাত্র দাহ করিতে লাগিল । প্রভাত 

হইতে না হইতেই আমাকে ভাকাইর! আপনার নিকট পাঠাইয়৷ দিলেন। 
প্গন্ধর্ধকূমারীর পূর্বরাগজনিত বিষম দশা আবির্ভাব শ্রবণে 

আহলাদিত ও কাতর হইয়। রাজকুমার আর চঞ্চল চিত্তকে স্থির করিতে 

পারিলেন লা । বৈশম্পারনকে স্বন্ধাবারে রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া 
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পত্রলেখার সহিত ইন্দ্রায়ুধে আরোহ্ণপুর্বক পন্বর্বনগরে চলিলেন। 

কাদম্বরীর বাটার দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া ঘোটক হইতে নামিলেন। 
সন্থুখাগত এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গন্ধর্কররাজকুমারী কাদন্বদী 
কোথায়? সে প্রণতিপূর্বক কহিল, ক্রীড়াপর্বতের নিকটে দীরধিকা- 
তীরম্থিত হিমগৃহে অধিষ্ঠান করিতেছেন। কেযুরক পথ দেখাইয়া 

চলিল। রাজকুমার প্রমোদবনের মধ্য দিয় কিঞিত দূর যাইয়া দেখিলেন 

কদলীদল ও তরুপল্লবের শোভায় দিত্মগুল হরিদ্বণ হইয়াছে । তরুগণ 

বিকশিত কুন্থমে আলোকময় ও সমীরণ কুন্ুমসৌরভে সুগন্ধময়। চতুর্দিকে 
সরোবর, অভ্যন্তরে হিমগৃহ। বোধ হম্ন যেন, বরুণের জলক্রীড়া- 

গৃহ, হিমালয়ের হৃদয়, চন্দ্রকলার জন্মস্থান। এ গৃহে প্রবেশ করিয়! 
দেখিলেন কাদম্বরীর সখীগণ কমলকলিকার মাল! গলায় পরিয়া বিকসিত 

সিন্ধুবারকুন্থমমঞ্জরীর চাঁমর বাজন করিতেছে; কেহ ব! লবঙ্গপল্পবের 

মাল! পরিপ্। স্ষটিকগৃহ এলারসে অভিষিক্ত করিতেছে 3 যন্ত্রসকল হইতে 
বারিধারা উদ্গত হইতেছে ;. কেহ বা কর্পূরপত্ররসে বস্ত্র সুবাসিত করিয়! 

দিতেছে। নুশীতলশিলাতলবিন্তস্ত শৈবাল ও নলিনীদলের শয্যায় শয়ন 

করিয়াও কাদম্বরীর গাত্রদাহ নিবারণ হইতেছে না। কাদম্বরী রাজ- 

কুমারকে দেখিবামাত্র অতিমাত্র সন্ত্রমের সহিত গাঞ্রোখান করিয়া! ব্যস্তভ।৫ব 

অন্ত উত্তরীয়বন্ত্র ন্ুবিন্তস্ত করিয়া, গলিতকেশপাশ সংযমন করিতে করিতে 

যথোচিত সমাদর করিলেন। মেঘাগমে চাতকীর যেরূপ আহ্লাদ হয়, 

চন্্রাপীড়ের আগমনে কাদস্বরী সেইরূপ আহ্লাদিত! হইলেন । লকলে 

আসনে উপবিষ্ট হইলে, ইনি রাক্কুমারের তাষ,লকরক্কধাহিণী ও 

পরম্লীতিপান্ী, ইহার নাম পত্রলেখা, এই বলিয়! কেয়ুরক পত্রলেখার 

পরিচয় দ্রিল। পঞ্তলেখ। বিনীতভাবে মহাখ্খেতা ও কাদন্বরীকে প্রণাম 

করিল। তাহা! যখোচিত সমাদর ও সম্ভাষণপূর্বক হস্ত ধারণ করিরা 

"আপন সমীপদেশে বসাইলেন এবং সখীর সায় জ্ঞান করিতে লাঞিলেন। 



কাস্বী 

চজ্জাগীড় চিন্ররথতনয়ার তদানীন্তন অবস্থ। দেখিয়া মনে মনে 
কহিলেন, আমার হৃদয় কি দুর্বিপ্ক! মনোরথ ফলোনুখ হইয়াছে 
তথাপি বিশ্বান করিতেছে না। ভাল, কৌশল করিয়া দেখা যাউক। 

এই স্থির করিয়! জিন্ঞাস| করিলেন, দেবি! তোমার এরূপ অপন্নপ 

ব্যাধি কোথ| হইতে সমুখিত হইল? তোমাকে আজ এরূপ দেখিতেছি 

কেন? মুখকমল লিন হইয়াছে, শরীর শীর্ণ হইয়াছে, হঠাৎ দেখিলে 
চিনিতে পারা যায় না। যধধি আমা হইতে এ রোগের প্রতীকারের 

কোন সম্ভাবন! থাকে, এখনই বল। আমার দেহ বা প্রাণ দান 

করিলেও যদি সুস্থা হও আমি এখনি দিতে প্রস্তত আছি। কাদরী 
বাণা ও স্বভাবমুগ্ধ। হুইয়াও অনঙ্গের উপদেশপ্রভাবে রাজকুমারের 
বচনচাতুরীর যথার্থ ভাবার্থ বুঝিলেন। কিন্তু লঙ্জা প্রযুক্ত বাকা দ্বার! 
উত্তর দিতে অনমর্থ! হইয়া ঈষৎ হান্ত করিয়া! সমুচিত উত্তর প্রদান 
করিলেন। মরদলেখা তাহারই ভাবার্থ ব্যক্ত করিয়া কহিল, “রাজকুমার! 

কি বপিব, আমরা এরূপ অপরূপ ব্যাধি ও অদ্ভুত সপ্তাপ কখন কাহারও 
দেখি নাই। সম্থাপিত ব্যক্তির নলিনীকিসলয় হুতাশনের স্তায়, জ্যোত্ম। 

উত্তাপের স্তায়, সমীরণ [বিষের স্যার বোধ হয় ইহা আমরা কথনও শ্রবণ 

বাধ নাই। জার্ন না এরোগের কি ওধধ।১ প্রণয্বোনুখ যুবছ্ধনের 

অগ্তঃকরণ কিসান্দগ্ধ! কাদন্বপীপ্ দেইরূপ অবস্থা দেখিয়া ও মলেখার 

সেইরূপ উত্তর শুনিয়াও চন্দ্রাপীড়ের চিত্ত সন্দেহছদোল! হইতে নিবৃত্ত হইল 

না। [নি ভাবিপেন যদি আমার প্রতি কাদঘ্বরীর বথার্থ অন্ুধাগ থাকিত, 

এ লময় স্পট করিয়া ব্যক্ত করিতেন। এই স্থির করিয়! মহাশ্বেতাগ সহিত 
মধুরালাপগর্ভ নানাবিধ কথাপগ্রসঙ্গে ক্ণকাল ক্ষেপণ করিয়া পুনর্ধবার 

ক্ষদ্ধাবারে চলিয়া গেলেন। কাদরীর অনুরোধে কেবল পঞ্রলেখ! তথায় 

থাকিল। র 
“চঙ্জাপীড় স্বন্ধাবারে :প্রধেশ করিয়া উজ্জঞরিনী হইতে আগত এক. 
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বার্ভাবকে দেখিতে পাইলেন। গ্রীতিবিদ্ষারিত লোচনে পিতা, মাতাঁ, 

বন্ধু বান্ধব, প্রজ1, পরিজন প্রভৃতি সকলের কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। 

সে প্রণতিপূর্বক ছুইথানি লিখন তাহার হস্তে প্রদান করিল। যুবরাজ 

পিতৃপ্রেরিত পত্রিকা অগ্রে পাঠ করিয়া তদনস্তর শুকনাসপ্রেরিত পত্রের 
অর্থ অবগত হইলেন। এই লিখিত ছিল, প্বছ' দিবস হইল তোমর! 

বাটী হইতে গমন করিয়াছ। অনেক কাল তোমাদিগকে না দেখিয়া 
আমরা অতিশয় উৎকঠ্িতচিত্ত হুইয়াছি। পর্রপাঠমাত্র উজ্জয়িনীতে 

না পৌছিলে, আমাদিগের উদ্বেগ বৃদ্ধি হতে থাকিবে ।” বৈশম্পায়নও 

যে দুইঞ্ানি পত্র পাইয়াছিলেন তাহাতেও এইরূপ লিখিত ছিল। 

যুবরাজ পত্র পাইয়! মনে মনে চিন্তা করিলেন, কি করি, এক দিকে* 

গুরুজনের আজ্ঞা, অপর দিকে প্রণক্নপ্রবৃত্তি। গন্ধর্বরাজতনয়৷ কথ! দ্বারা 

অনুরাগ প্রকাশ করেন নাই বটে; কিন্তু ভাবভঙ্গির দ্বারা বিলক্ষণ 
লক্ষিত হইয়াছে । ফলতঃ তিনি অন্ুরাগিণী না হইলে আমার অন্তঃকরণ 

কেন তাহার প্রতি এত অনুরক্ত হুইবে? যাহা হউক, এক্ষণে পিতাঁর 

আদেশ অতিক্রম কর! যাইতে পারে না। এই স্থির করিয়া সমীপস্থিত 

বলাহকের পুত্র মেঘনাদকে কহিলেন, মেঘনাদ! পত্রলেখাকে 

সমভিব্যাছারে করিয়। কেয়ুরক এই স্থানে আসিবে। তুমি ছুই এক দিন 

বিলম্ব কর, পত্রলেখা আপিলে তাহাকে সঙ্গে লইয়া বাটী যাবে, এবং 

কেয়ুরককে কহিবে যে, আমাকে ত্বরায় বাটা যাইতে হইল, এন 
কাদঘ্বরী ও মহাশ্বেতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিলাম না। এক্ষণে 

বোধ হইতেছে তাহাদিগের সহিত আলাপ পরিচয় না হওয়াই ভাল 

ছিল। আলাপ পরিচয় হওয়াতে কেবল পরস্পর যাতন! সহা কর! বই 

আর কিছুই ভাল দেখিতে পাই না। যাহা হউক, গুরুজনের আজ্ঞার 

অধীন হুইয়! আমার শরীর উজ্জয়িনীতে চলিল, অক্তঃকরণ যে গন্ধর্ব- 

সরে রহিল ইহ! বলা বাছুল্যমাত্র। অসজ্জনের নাঁম উল্লেখ করিবার 
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সমগ্র আমাকেও যেন এক একবার ম্মরণ করেন। মেঘনাদকে এই কথ! 
বণিয়! বৈশম্পায়নকে কহিলেন, আমি অগ্রসর হইলাম; তুমি রাঁতিপূর্ব্বক 

স্দ্ধাবার লইয়া! আইস। 
“রাজকুমার পার্খবত্তী বার্তাবহকে উজ্জপ্গিনীর বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে 

করিতে চপিলেন। কতিপয় অশ্বারোহীও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কতিপয় 

দ্বিনে উজ্জঞিনীনগরে পৌছিলেন। রাঅকুমারের আগমনে নগর 
আনন্দময় হইল। তারাগীড় চন্দ্রাগীড়ের আগমনবার্তা শ্রবণে সাতিশয় 

আনন্দিত হইয়! সভান্থ রাজমগুলী-সমভিব্যাহারে স্বয়ং প্রত্যুদ্গমন 

করিলেন। প্রণত পুত্রকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া তাহার শরষঈ্ শীতল 

“হইল । যুবরাজ তথা হইতে অন্তঃপুরে প্রবেশ কারয়া প্রথমতঃ জননীকে, 
অনস্তর অবরোধকামিনীদিগকে, একে একে প্রণাম করিলেন। পরে 

অমাত্যের ভখনে গমন করিঞ শুকনাস ও মনোরমার চরণ বন্দনা পূর্বক, 

বৈশম্পায়ন পশ্চাৎ আসিতেছেন সংবাদ দিয় তাহাদিগকে আহ্লার্দিত 

করিপেন। বাটা আসিয়। জননীর নিকট আহারা্দি সমাপন করিয়া, 

অপরাহে শ্রীমণ্ডপে আসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন । তথায় জীবিতেশ্বরী 

গন্ধররবরাজকুমারীর মোহুনী সুণ্ডি স্থৃতিপথারূঢ় হইল। পঞন্্রলেখা আসিলে 

প্রিক্তুমার সংবাদ পাইব এইমাত্র আশ! অবলম্বন করিয়া কথক্চিৎ কাল 

ষাপন করিতে লাগিলেন । 

“কিছুধিন পরে মেঘনাদ ও পত্রলেখ। আসিয়া উপস্থিত হইল। যুবরাজ 
মাতিশয় আহলাদিত হইয়া পত্রলেখাকে মহাশ্বেতা ও কাদস্বরীর কুশলবার্তা 

জিজাসা কনিলেন। 

পর্ববভাগ সমাপ্ত। 



উত্তরভাগ আরম্ভ 

খ্চন্দ্রাপীড় স্বভাবতঃ ধীরপ্রকৃতি চইয়াও কাদববরীর আগ্োখাস্ত 

বিরহুবৃত্তান্ত শ্রবণে সাতিশয় অধীর হইলেন। এমন সময়ে, প্রতীহারী 

আসিয়া কহিল, যুবরাজ ! পব্রলেখা আপিয়াছে গুনিয়! মহিষী পত্রলেখার 

সহিত আপনাকে অস্তঃপুরে প্রবেশ করিতে আদেশ করিলেন। অনেক- 
ক্ষণ আপনাকে ন1 দেখিয়া অতিশ় ব্যাকুল! হইয়াছেন। চন্দ্রাগীড় মনে 

মনে কছিলেন কি বিষম সঙ্কট উপস্থিত! একদিকে গুরুজনের মেছ, 

আর দিকে প্রিয়তমার অনুরাগ। মাত! না দেখিয়। এক দণ্ড থাকিতে 

পারেন না, কিন্তু পত্রলেখার মুখে প্রাণেশ্বরীর যে সংবাদ শুনিলাম 

ইহাতে আর বিলম্ব করা বিধেয় নয়। কি করি কাহার অনুরোধ রাখি। 
এইরনপ চিন্তা করিতে করিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। গন্বব্ধনগরে 

কিরূপে যাইবেন দিনযামিনী এই ভাবনায় অতিশয় ব্যাকুল হইতে 

লাগিলেন। কতিপয় বাসর অতীত হইলে একদ| বিনোদের নিমিত্ত 

শিপ্রানদীর তীরে ভ্রমণ কবিতেছেন এমন সমক্প দেখিলেন অতি 

দুরে কতকগুলি অশ্বারোহী আসিতেছে । তাহারা নিকটবর্তী হইলে 

দেখিলেন অগ্রে কেয়ুরক, পশ্চাতে কতিপয় গন্ধর্বদারক। রাজকুমার 
কেয়ুরককে অবলোকন করিয়া পরম পুপকিত হইলেন এবং প্রসারিত 

ভূজযুগল দ্বার। আলিঙ্গন করিয়া সাদর সম্ভাষণে কুশলবার্ত। জিজ্ঞাসিলেন। 

অনন্তর তথ! হইতে বাটা আসিয়া নিজ্জনে গন্ধর্বকুমারীর সন্দেশবার্তা 

জিজ্ঞাস! করাতে কেয়ুরক কহিল, আমাকে তিনি কিছুই বলির! দেন নাই, 
আমি মেঘনাদ্ের নিকট পত্রলেখাকে রাখি ফি্িয়! গেলাম এবং 
রাজকুমার উজ্জর়িনী গমন করিয়াছেন এই সংবাদ দিলাম। মহাশ্বেত! 

৬শুরিয়! উর্ধে দৃষ্টিপাত ও দীর্ঘনিশ্বাম পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল এইমাত্র 
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কহিলেন, ই! উপযুক্ত কর্ম হইয়াছে! এবং তৎক্ষণাৎ গাত্রোখান করিয়া 

আপন আশ্রমে চলিয়া! গেলেন। কাদশ্বরী গুনিবামান্তর নিমিলিতনেত্র! 
ও সংজ্ঞাশৃন্ত।! হইলেন। অনেকক্ষণের পর নয়ন উন্মীলন করিয়া 
মদলেখাকে কহিলেন, মদলেখে ! চন্দ্রাপীড় যে কর্ম করিয়াছেন 'আর 

কেহ কি এন্ূপ করিতে পারে! এইমাত্র বলিয়া শযায় শয়ন করিলেন। 

তদবধি কাহারও সহিত কোন কথ! কহেন নাই। পর দিন প্রভাত- 

কালে আমি তথার' গিয়। দেখিলাম কাদন্ববী জ্ঞানশৃন্তা, কেছ কোন 
কণ! কছিলে উত্তর দ্বিতেছেন না। কেবল নয়নযুগল হইতে অনবরত 

অশ্রধার! পঙিত হইতেছে । আঁমি তীহার সেইরূপ অবস্থা দেখিয়া 

জআতিশয় চিত্তিত হইলাম এবং তাঁহাকে না বলিয়াই আপনার নিকট 

আসিয়াছি। 

শগন্ধর্বকুূমারীর বিরহবৃত্বাস্ত শুনিতেছেন এমন সময়ে মুচ্ছণ 

রাজকুমারের চেতনা হরণ করিল। সকলে সসম্ত্রমে তালবৃস্ত বীজন ও 

শীতল চন্দনজল মেচন করাতে অনেকক্ষণের পর চেতন হুইলেন। 

দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপৃর্বক কহিলেন, কাদম্ববীর মন আমার প্রতি 
এরূপ অনুরক্ত তাহ! আমি পূর্বে জানিতে পারি নাই । এক্ষণে কি করি, 

কি উপায়ে শ্রিয়তমার প্রাণ রক্ষা হয়! এসকল দৈববিডঙ্গনা সন্দেহ 

নাই। নতুবা নিরর৫থক কিন্নরমিথুনের অন্থুমরণে কেন প্রবৃত্তি হইবে, 

'অচ্ছোঁদসরোবরেই বা কেন যাইব, মহাশ্বেতার সঙ্গেই বা কেন সাক্ষাৎ 
হইবে, গদ্ধর্বনগরেই বা কিজন্ত গমন করিব, আমার প্রতি কাদঘ্বরীর 

অন্থুরাগ স্চারই বা কেন হইবে, এসকল বিধাতার চাতুরী সন্দেহ নাই। 

এইন্ধপ ভাবিতে ভাবিতে দিবাবসান হইল। কনকড্রবপ্ডুলিঙ্গের স্যার 
পিজগলছাতি রবিকিরণ বিলুপ্ত হইল । নিশা উপস্থিত হইলে জিজ্ঞাসিলেন, 

“কেযুরক ! তোমার কি বোঁধ হয়, আমাদিগের গমন পর্যন্ত কাঘস্বরী 
জীবিতা থাকিবেন? তাহার সেই পরম হুন্দয় মুখচন্র আর কি দেখিতে. 
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পাইব ?” কেয়ুরক কহিল, রাজকুমার | এই সংসারে আশাই জীবনের 

মূল। আশা আশ্বাস প্রদান ন! করিলে কেহ জীবিত থাকিতে পারে না। 

লোকেরা আশালত! অবলম্বন করিয়া ছুঃখসাগরে নিতান্ত নিমগ্ন হয় ন]। 

আপনি নিতান্ত কাতর হইবেন না, ধৈধ্যাবলম্বনপূর্ববক গমনের উপায় 

দেখুন। আপনি তথায় যাইবেন এই আপ! অবলম্বন করিয়। গদ্ধর্বকুমারী 

কালক্ষেপ করিতেছেন সন্দেহ নাই ।” অনস্তর রাজকুমার কেয়ুরককে 

বিশ্রাম করিতে আদেশ দিয়! কিরূপে গন্ধর্্বপুরে যাইবেন তাহাই চিন্তা 

করিতে লাগিলেন । ভাবিলেন যদি পিতামাতাকে ন| বলিয়া তাহাদিগের 

অন্ঞতসারে গমন করি, তাহা হইলে কোথায় সুখ, কোথায় বা শ্রেয় ? 

পিতা ষে রাজ্যভার দিয়াছেন সে কেবল হঃখভার, প্রতিদিন" পর্যবেক্ষণ 

না করিলে বিষম সঙ্কটের হেতুভূত হয়। সুতরাং তাহাকে না বলিয়া 

কিরূপে যাওয়া হইতে পারে । বলিয়! যাওয়া উচিত; কিন্তুকি বালব? 

গন্ধর্বরাজকুমারী আমাকে দেখিয়া প্রণম্মপাশে বন্ধ হইয়াছেন, আমি 

সেই প্রাণেশ্বরী ব্যতিরেকে প্রাণধারণ করিতে পারি না, কেয়ুরক 

আমাঁকে লইতে আপিয়াছে আমি চলিলাম, নিতাস্ত নির্লজ্জ ও অসারের 

ন্যায় এ কথাই বা কিরূপে বলিব, বুকালেব পর বাটী আসিয়াছি কি 

ব্পদেশই ব! আবার শীঘ্র বিদেশে যাইব। পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি 

এরূপ একটাও লোক নাই। প্রিয় সখ! বৈশম্পায়নও নিকটে নাই। 

এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে সেই ছুঃখদীর্ঘা রাত্রি 

প্রভাত হইল। 

"প্রাতঃকালে গাত্রোখানপূর্বক বহির্গত হইয়া শুনিলেন স্বদ্ধাবার 

দশপুরী পর্যন্ত আপিয়াছে। শত শত সাত্রাঙ্যলাতেও যেরূপ সন্তোষ 

ন হয়, এই সংবাদ শুনিয়া তাঁদৃশ আহলাদ জন্মিল। হর্ষোৎফুল্পনয়নে 

কেয়ুরককে কহিলেন, “কেযুরক! আমার পরম মিত্র বৈশম্পায়ন 

কা্সিতেছেন, আর চিন্ত নাই। কেযুরক সাতিশয় সন্তষ্ট হইয়! কহিল, 
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রাজকুমার ! মেঘোদয়ে যেরূপ বৃষ্টির অনুমান হয়, পূর্বদিকে আলোক 
দেখিলে যেন্ধপ রবির উদয় জান! যায়, মলয়ানিল বহিলে যেরূপ 

বসম্তকালের সমাগম বোধ হয়, কাঁশকুস্থম বিকশিত হইলে যেরূপ 

শরদারস্ত সুচিত হয়, সেইরূপ এই শুভ ঘটনা অচিরাৎ আপনার 

গন্ধর্বনগরে গমনের হৃচনা! করিতেছে । গন্ধব্বরাজকুমারী কাদঘবরীর 

সহিতও আপনার সমাগম সম্পন্ন হইবে, সন্দেহ করিবেন না। কেহ 

কখন কি চন্ত্রমাকে'ক্যোতনারহিত হইতে দেখিয়াছে ? লতাশৃন্ত উদ্যান 
কি কখন কাহারও দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে? কিন্তু বৈশম্পায়ন 
আমিতে ও তাহার সহিত পরামর্শ করিয়! আপনার গন্ধর্বনগরে 

যাত্রা করিতে বিলম্ব হইবে বোধ হয়। কাদন্বরীর যেরূপ শরীরের 

অবস্থা তাহ! রাজকুমারকে পূর্বেই নিবেদন করিয়াছি ; অতএব আমি 

অগ্রসর হইয়। আপনার আগমনবার্ত দ্বারা তাহাকে আশ্বাস প্রদান 
করিতে অভিলাষ করি ।, 

“কেয়ুরকের স্যায়ান্ছগত মধুর বাক্য শুনিয়া চন্দ্রাপীড় পরম পরিতুষ্ট 
হইলেন। কহিলেন, 'কেয়ুরক ! ভাল যুক্তিযুক্ত কথ! বলিয়াছ। 

এতাদৃশী দেশকালজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত্ত/ কাহারও দেখিতে পাওয়! যায় না। 
তুমি শীঘ্র গমন কর এবং আমাদিগের কুশলনংবাদ ও আগমনবার্তা 
দ্বারা প্রিয়তমার প্রাণরক্ষা কর। প্রত্যয়ের নিমিত্ত পত্রলেখাকেও 

তোমার সহিত পাঠাইয়। দিতেছি পরে মেঘনাদকে ডাকাইয়! 
কহিলেন, “মেঘনাদ 1! পুর্ববে তোমাকে যে স্থানে রাখিয়। আসিয়াছিলাম, 

পত্রলেখা ও কেয়ুরককে সমভিব্যাহারে লইয়া পুনর্ব্বার তথার যাঁও। 
শুনিলাম বৈশম্পায়ন আমিতেছেন, তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 

আমিও তথায় যাইতেছি।” মেঘনাদ “ঘষে আজ্ঞা” বলিয়া! গমনের উদ্ভোগ 

করিতে গেল । রাজকুমার কেমুরককে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া! বহু 

মূল্যের কর্ণাভরণ পারিতোধিক দিলেন। বাম্পাকুললোচনে কহিক্বে,. 
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“কেযুরক ! তুমি শ্রি্কতমার সন্দেশবাক্য আনিতে পার না, 

সুতরাং প্রতিসন্দেশ তোমাকে কি বলিয়া দি: পত্রলেখা যাইতেছে, 

ইছার মুখে প্রিয়তমার যাহা যাহা শুনিতে ইচ্ছা হব, শুনিবে। »পত্রলেখাকে 

সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “পত্রলেখে ! তুমি সাবধানে যাইবে। 

গন্ধরর্ববগরে পৌছিয়া আমার নাম করিয়া কাদন্বরীকে কহিবে যে আমি 
বাটা আমিবার কালে তোমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিতে 

পারি নাই তজ্জন্ত অত্যন্ত অপরাধী আছি। তোমর! আমার সহিত 

যেরূপ সরপ বাবহার করিয়াছিলে, আমার তদনুরূপ কর্ম করা হয় নাই। 

এক্ষণে দ্বীয়- ওদাধ্য গুণে ক্ষমা করিলে অন্থুগৃহীত হইব 1 
“পত্রলেখা, মেঘনাদ ও কেয়ুরক বিদায় হইলে রাজকুমার 

বৈশম্পায়নের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অতিশয় উত্সুক হইলেন। তাহার" 

আগমন পধ্যস্ত প্রতীক্ষা করিতে পারিলেন না। আপনিই স্বদ্ধাবারে 

যাইবেন স্থির করিয়া মহারাজের আদেশ লইতে গেলেন। রাজা গ্রণত 

পুত্রকে” সন্গেহে আলিঙ্গন করিয়া গাত্রে হস্ত্পর্শপূর্ধবক শুকনাসকে 

সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “অমাত্য! চন্জ্রাপীড়ের শ্শ্রুরাজি উত্তিন্ন 

হইয়াছে । এক্ষণে পুত্রবধূর মুখাবলোকন দ্বার! আত্মাকে পরিতৃপ্ত 

করিতে বাগ! হয়। মহিষীর সহিত পরামর্শ করিয়া সন্ত্রাস্তকুলজাত 

উপযৃক্ত কন্তার অন্বেষণ কর।” মন্ত্রী কহিলেন, “মহারাঙ্গ ! উত্তম 

কল্প বটে। রাজকুমার সমু বিদ্যা শিখিয়াছেন, উত্তমরূপে রাজ্য 
শাসন ও প্রজ! পালন করিতেছেন। এক্ষণে নববধূর পাণিগ্রছণ করেন 

ইহ! সকলের বাঞ্। 1 চন্দ্রাপীড় মনে মনে কছিলেন, কি সৌতাগা ! 
গন্ধর্বকুমারীর সহিত সমাগমের উপায়চিন্তার সমকালেই পিতার বিবাহ 

দিবার অভিলাষ হইয়াছে । এই সময় বৈশম্পায়ন আলিলে প্রিয়তমার 
প্রাপ্তিবিষয়ে 'মআার কোন বাঁধা থাকে না। অনন্তর হ্বন্ধাবারের 

প্রত্যাদগমনের নিমিত্ত পিতার আদেশ প্রার্থনা করিলেন। রাজা ও 
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সম্মত হইলেন। রাজকুমার বৈশম্পাঁয়নকে দেখিবার নিমিত্ত এরূপ উৎসুক 

হইয়াছিলেন যে, সে রাত্রিতে নিদ্রা হইল নাঁ। নিশীথ সময়েই প্রস্থান- 

সৃচক শঙ্খধবনি করিতে আদেশ দিলেন | শঙ্খধ্বনি হইবামাত্র সকলে 
নুসজ্জ হুইয়! রাঞ্জপথে বহির্গত হইল । পৃথিবী মুক্তাগৌর জ্যোৎন্নাময়, 

চতুর্দিক আলোঁকময়। সে সময় পথ চলায় কোন ক্রেশ হয় না। চন্দ্রাপীড় 
দ্রতবেগে অগ্রে অগ্রে চলিলেন। রাত্রি প্রভাত ন! হইতেই অনেক 

দুর চলিয়! গেলেন।' ক্রমে প্রভাতের আগমনে মুগসকল উষরশয্যা 
ত্যাগ করিয়া উঠিতে লাগিল, বরাহযুথ মুস্তাগ্রস্থি অন্বষণে ব্যাপৃত হুইল, 

গাভীগণ গোষ্টাতিমুখে নির্গত হইল, গ্রামসকল ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়া 
উঠিতে লাগিল। ক্রমে ূরয্য কর দ্বারা তিমির-যবনিকা সরাইয়া প্রকাশিত 
হইল । তখন স্বদ্বাবার যেস্থানে সন্নিবেশিত ছিল, এ স্থান দেখিতে 

পাইলেন। গাটু অন্ধকারে আলোক দেখিলে যেরূপ আহ্লাদ জন্মে, 

দুর হইতে স্বদ্ধাবার নেত্রগোচর করিয়৷ রাজকুমার সেইরূপ আনন্দিত 

হইলেন। মনে মনে কল্পনা করিলেন, অতর্কিতরূপে সহসা উপস্থিত 

হইয়! বন্ধুর মনে বিস্ময় জন্মাইয়া দিব । 

"ক্রমে নিকটবর্তী হইল স্বদ্ধাবারে প্রবেশ করিলেন । কতিপয় প্রধান 
সৈমিকপুরুষ নিকটে আসিয়া! বিনীতভাবে প্রণাম করিল। চন্ত্রাপীড় 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৈশম্পায়ন কোথায়? তাহারা বিনয়বচনে' 

কহিল, "যুবরাজ ! এই তরুতলের শীতল ছায়ায় উপবেশন করুন, 
খবমর! সবুদায় বৃত্তান্ত বর্ন করিতেছি ।” তাছাদিগের কথায় উতকষ্ঠিত 

হইয়া! যুবর!জ জিজ্ঞ।সা করিলেন, 'আমি স্বন্ধাবার হইতে বাঁটী গমন করিলে 
ফি. ফোন সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল? কিন্বা কোন অসাধ্য ব্যাধি 

বন্ধুকে কবলিত করিয়াছে? কি অভ্যাহিত ঘটিয়াছে? শীঘ্র বল।”. 

তাহা! সসন্রমে কর্ণে করক্ষেপ করি কহিল, “না, না, অত্যাহিত বা 

অমঙ্গলের আশঙ্কা করিবেন না।১ রাজকুমার প্রথমে ভাবিয়াছিলেন. 



বন্ধু জীবদ্দশায় নাই ; এক্ষণে দে ভাবন। দূর হইল ও শেকাশ্র আনন্দা শ্রু- 
রূপে পরিণন্ত হুইল । তখন গরদগদ্দ ঝচনে কহিলেন, “তবে বৈশম্পাঙন 

কোথার আছেন, কি নিমিত্ত অ।সিলেন ন!1 ?” তাহার কিল, রাজকুমার ! 
শ্রবণ করুন । 

“আপনি বৈশম্পায়নকে স্বদ্ধাবার লইয়! আসিবার ভার দয়! প্রস্থান 
করিলে তিনি, কহিলেন, পুরাণে শুনিয়াছি অচ্ছোদসরোবর অতি 

পবিত্র তীর্থ। অশেষ রেশ স্বীকার করিয়াও লোকে তীর্থ ধর্শন করিতে 

বায়। আমর] সেই তীর্থের নিকটে আসিয়াছি, অতএব একবার ন! 
দেখিয়া এখান হইতে মাওয়! উচিত নয়। অচ্ছোদসরোবরে ম্লান 

করিয়া এবং তত্তীরস্থিত ভগবান্ শশাঙ্কশেখরকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ, 
করিয়! যাত্র/। কর! যাইবে । এই বলিয়া সেই সরোবর দেখিতে 

গেলেন। তথায় বিকশিত কুম্থম নির্মল জল, রমণীয় তীরভূমি, 

শ্রেণীবন্ধ তরু, কুস্থমিত লতাকুপ্ত দেখিয়।! বোধ হষ্টল যেন, বসন্ত 

সপরিবারে ও সবান্ধবে তথায় বাস করিতেছেন। ফলতঃ তাদুশ 

রমণীর প্রদেশ ভূমগডলে অতি বিরল। বৈশম্পায়ন তথায় ইতন্ততঃ 
ৃষ্টিপাতপূর্বক এক মনোহর লতামগুপ দেখিলেন। এর লতামগ্ডপের 
অভ্যন্তরে এক শিল! পতিত ছিল। পরমগ্রীতিপাত্র মিব্রকে বনুকালের 

পর দেখিলে অন্তঃকরণে যেরূপ ভাবোদয় হয়, সেই লতানগ্ডপ দেখিয়! 
বৈশম্পায়নের সেইনূপ অনির্বচনীর় ভাবোদয় হইল। তিনি 

নিমেষশূন্ত. নয়নে . সেইদিকে দৃষ্টিপাত .করিয়া রহিলেন। . ক্রমে নিতান্ত 
উন্মন। হইতে লাগিলেন । পরিশেষে ভূতলে উপবিষ্ট হইয়! বামকরে 

বামগণ্ড সংস্থাপনপূর্ব্বক নানাপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন ।. তাহার 

আকার দেখিয়া বোধ হইল যেন, কোন বিশ্বৃত বস্তর প্মরণ করিতেছেন। 

তাহাকে সেইব্প উন্মনা দেখিয়া আময়া! মনে করিলাম বুঝি রমপীয় 

, জতামগুপ ও মনোহর সরোবর ইহার চিত্বকে বিকৃত করিয়া! থাকিবে। 



১৩২ কাদদ্বরী 

যাহা হউক, অধিকক্ষণ এখানে আর থাক! হইবে ন|। শান্ত্রকারের! কহেন, 

বিকারের সামগ্রী শীঘ্র পরিহার করাই বিধেয়। এই স্থির করিয়! কহিলাম, 
মহাশয় ! সরোবর দর্শন হইল ; এক্ষণে গান্রোথানপূর্বক অবগাহন করুন। 
বেল! অধিক হইয়াছে । স্বন্ধাবার সুসজ্জ হুইয়! আপনার প্রতীক্গ। 
করিতেছে । আর বিলম্ব করিবেন ন1। | 

“তিনি আমাদিগের কথায় কিছুই প্রত্যুত্তর দিলেন না, চিত্রপুত্তলিকার 

্তায় অনিমিষ নয়নে সেই লতামণপ দেখিতে লাগিলেন। পুনঃ- 

পুন; অনুরোধ করাতে রোষ ও অসস্তোষ প্রকাশপূর্বক কহিলেন, 

আমি এখান হইতে যাইব না। তোমরা স্বদ্ধাবার লইর! চলিয়া যাও। 
*তাহার এই কথার ভাবার্থ কিছু বুবিতে না! পারিয়! নান! অনুনয় 

করিলাম ও কহিলাম, দেব চন্দ্রাপীড় আপনাকে ক্বন্কাবার লইয়া যাইবার 

ভার দিয়া ঝাটী গমন করিয়াছেন) অতএব আপনার এখানে বিলম্ব কর! 
অবিধের। আপনি বৈরাগ্যের কথ! কহিতেছেন কেন? এই জনশুন্ত 

অরণো আপনাকে একাকী পরিত্যাগ করিয়া গেলে যুবরাজ আমাদিগকে 

কি বণিবেন? আঙ্গ আপনার এরূপ চিত্তবিভ্রম দেখিতেছি কেন? 

ধ্দি আমাদিগের কোন অপরাধ হইয়! থাকে, ক্ষমা গ্রার্থন 

করিতেছি । এক্ষণে স্নান করুন। তিনি কছিঞেন, তোমর! কি নিমিত্ত 

আমাকে এত গ্রবোধ দিতেছ। আমি চক্্রাপীড়কে ন। দেখিস এক দণ্ড 
থাকিতে পারি না, ইহ! অপেক্ষা আর আমার শীন্র গমনের কারণ কি 
আছে? কিন্তু এই স্থানে আসিয়া ও এই লতামগ্ডপ দেখিয়া আমার 
শগীর অবসন্ন হইয়াছে ও ইন্দ্রিয় বিকল হইয়া! আলিতেছে ? যাইবার 
আর সামর্থ্য নাই। যদি তোমরা বলপুর্ববক লইয়া যাও, বোধ হ্য়, 
এখান হইতে যাইতে না যাইতেই আমার প্রাণ দেহ হইতে বহির্গৃত 
হইবে । আমাকে লইয়! যাইবার আর আগ্রহ করিও না। তোমরা 
স্বন্কাবায় সমভিব্যাহারে বাটা গমন কর ও চন্দ্রাপীড়ের মুখচন্দ্র অবলোকণ 



কাদস্বরী ৩ 

করিয়া সুখী হও। আমার আর সে মুখারবিন্দ দেখিবার সম্ভাবনা. 

নাই। এ্রন্ধপ কি পুণ্যকর্মা করিয়াছি যে, চিরকাল সুখে কালক্ষেপ করিব। 
“মকম্মাৎ আপনার এ আবার কি ব্যামোহ উপস্থিত হইল ? এই 

কথ! জিজ্ঞাস! করাতে কহিলেন, আমি শপথ করিয়া, বলিতেছি, ইহার 

কারণ কিছুই জানি না। তোমাদিগের সঙ্গে এই প্রদেশে আসিক়্াছি। 
তোমাদিগের সমক্ষেই এই লতামগ্ডপ দর্শন করিতেছি । জানি না, 

কি নিমিত্ত আমার মন এরূপ চঞ্চল হইল। এই কথ! বলিয়া তথ! 

হইতে গাত্রোথানপুর্বক যেরপে লোকে অনন্যানৃষ্টি হইয়া নষ্ট বস্তর 
অন্বেষণ করে, সেইরূপে লতাগুহে, তরু ভলে, তীরে ও দেবমন্দিয়ে ভুমণ 

করিয়া যেন অপহৃত অভীষ্ট সামগ্রীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। 
আমরা আহার করিতে অনুরোধ করিলে কহিলেন, আমার প্রাণ 

আমার নিজের অপেক্ষা চন্ত্রাপীড়ের প্রিয়তর। স্থতরাং স্ুহাদের 

সম্তোষের নিমিত্ত অবশ্ত রক্ষা করিতে হইবে। এই কথা. বলিয় 

সরোবরে স্নান করিয়া যৎকিঞ্চিৎ ফল মূল ভক্ষণ করিলেন। এইরূপে 
তিন দ্রিন অতিবাহিত হুইল। আমর! প্রতিদিন নানাপ্রকার বুঝাইতে 

লাগিলাম। কিছুতেই তিনি চঞ্চল চিত্তকে স্থির করিতে পারিলেন না। 
পরিশেষে তাহার আগমন ও আনয়ন বিষয়ে নিতান্ত নিরাশ হই! 

কতিপয় টৈম্ত তাহার নিকটে রাখিয়া, আমরা হ্বন্ধাবার লইয়! 

আলিতেছি। রাজকুমারের অতিশয় ক্লেশ হইবে বলিয়! পূর্বে এ সংবাদ 

পাঠানো যায় নাই। 
“অসম্তাবনীর ও অচিস্তনীর নৈশম্পায়নবৃত্বান্ত শ্রবপ করিয়। চন্দ্রাপীড় 

বিশ্মিত ও উদ্বিগ্রচিত্ত হইলেন। মনে মনে চিন্তা করিলেন, প্রিয় সথার 

অকন্মাৎ এরূপ বৈরাগ্যের কারণ কি? আমি ত কখন কোনও 

অপরাধ করি নাই। কথনও অপ্রিপ্র কথ! কহি নাই। অন্তে অপরাধ 

করিবে ইহাও সম্ভব নহে। তৃতীক্প আশ্রমেরও এ সময় নক । তিনি 



3১৩৪ কাদখ্বরী 

'গ্যাপি গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হন নাই । দেব পিতৃ খাবি খণ হইতে অগ্াপি 

মুক্ত হন নাই। এরূপ অবিবেকী নছেন যে, কিছুমাত্র বিবেচন! ন করিয়া 
সুরের স্তায় উন্মার্থগামী হইবেন। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে কুস্ুম- 
চন্দনগন্ধামোদিত সুসজ্জিত এক পটগুহে প্রবেশ করিয়া শয্যায় শয়ন 

করিলেন। ভাবিলেন যদি বাটাতে না! গিয়া এইখান হইতে প্রিয়স্হদের 

অন্বেষণে বাই, তাহ! হইলে পিতা, মাত, শুকনান ও মনোরম! এই বৃত্বাস্ত 

শুনিয়! ক্ষিপ্তপ্রার় হইবেন। তাহাপিগের অনুজ্ঞা লই; এবং শুকনাস 

ও মনোরমাকে প্রবোধবাক্যে আশ্বাস প্রদান করিয়! নাটী হইতে বন্ধুর 
অন্বেষণে যাওয়াই কর্তব্য। যাহা হউক, বন্ধু অন্তাক় কর্ম করিয়াও 

আমার পরম উপকার করিলেন। আমার মনোরথ সম্পাদনের বিলক্ষণ 

স্থযোগ হইল। এই অবসরে প্রিয়তমাঁকে দেখিতে পাইব। এইরূপে 

প্রিরম্হদের খিরহবেদনাকেও পরিণামে শুভ ও সুখের হেতু 

জ্ঞান করিয়! ছুঃথে নিতান্ত নিমগ্ন হইলেন না। স্বয়ং যাইলেই প্রিক্স- 
ম্ৃহৎংকে আনিতে পারিবেন এই বিশ্বাস থাকাতে নিতান্ত কাতরও 
হইলেন ন1। 

“অনম্তর আহারাদি সমাপন করিয়া পটগৃহ হইতে বহির্গত হইলেন । 

দেখিলেন সুর্ধ্যদেব অগ্নিশ্ষুলিঙ্গের মত, রজতদ্রবের স্তায় কিরণ 
বিস্তার করিতেছেন। গগনে দৃষ্টিপাত করা অগাধ্য। একে নিদাঘকাল, 

তাহাতে বেল ঠিক ছুই প্রহর। চতুর্দিকে মাঠ ধু ধু করিতেছে। 

দিষ্মগুল যেন জবলিতেছে। যেখানে একটু ছার! সেখানে 

প্রানীসকল সমবেত হইতেছে । মাটি তাতিয়া আগুন হুইম়্াছে, পা 

পাতা অসাধ্য, পথে সঞ্চরণ বন্ধ হইয়াছে । পক্ষিগণ নিভ্তব্ধ হইয়! 
নীড়ে অবস্থিতি করিতেছে । কিছুই গুন! যায় ন1, কেবল চাতকের 

কাতর স্বর এক এক বার শ্রবণগোচর হয়। মহিষকুল পঙ্কশেষ পবলে 

পড়িয়। আছে। পিপাসার শুষ্ক হরিণ 'ও হুরিন্টগণ হুর্ধ্যকিরণে জলভ্রম 



কাদন্বর ১৫, 

হওয়াতে ইতস্ততঃ দৌড়িতেছে ৷ কুকুরগণ বারংবার জিহ্বা বহির্গত করি*, 

তেছে। গ্রীষ্মের প্রভাবে বায়ু উত্তপ্ত হইয়া! অনলের ন্যায় গান্রে লাগিতেছে। 
গাত্র হইতে অনবরত ঘর্মররাশি বিনির্ঠত হইতেছে । রাজকুমার জলসেচন 

সবার আপন বাসগৃহ শীতণ করির! তথায় বিশ্রাম করিতে লাগিলেন । 

গ্রীষ্মকালে দিবসের শেবভাগ মতি রমণীয়। সুষ্যের উত্তাপ থাকে ন।। 

মন্দ মন্দ সন্ধ্যাসমীররণ অনমৃতবৃষ্টির ভ্তায় স্থম্পর্শ বোধ হয়। এই 
সময় সকলে গৃহের বহির্গত হইয়া! স্থশীতল সমীরণ সেবন কার, প্রফুল্ল 

অস্তঃকরণে 'তরুগণের শ্তানল শোভা দেখে়াএবং দিজ্ম গুলের শোভা 

দেখিয়া সাতিশযন আনন্দিত হ্য়। রাজকুমার সন্ধ্যাকালে পটগৃছের 

বহির্গঠত হইয়া বহুগ গোর উপলেপ দ্বারা হরিতান্নমান অঙ্গনে আপির| 
বসিলেন এবং আকাশমগ্ুলের চমতকার শোভা! দেখিতে লাগিলেন । 

নিশাথ সময়ে চন্দ্রোদরে পৃথিবী জ্যোতশ্নাময় হইলে প্রস্কাণস্থচক শঙ্ঘধবনি 

হইল। স্বদ্ধাবারস্থিত সেনাগণ উজ্জয়িনীদর্শনে সাতিশয় সমুত্স্ক ছিল। 
শঙ্ঘধ্বনি শুনিবামাত্র গনি স্থুসজ্জ হইয়ী গমন করিতে আরম্ভ করিল। 

যামিনী প্রভাত হইবার সময় আকাশতল শীহারপিক্ত নবোভিন্ন পল্পব- 

দলের মত হইলে, দিবদশ্লী অলক্ুকরঞ্জিত চরণক্ষেপ করিয়! অবতীর্ণ হইলে, 

স্কঙ্ধাবার উজ্জয়িনীতে আসি! পহুছিল। বৈশম্পায়নের বৃত্তান্ত নগরে 

পূর্বেই প্রচাদ্িত হইয়াছিল। পৌরজনের! পরস্পর এই বিষয়েরই আলাপ 

করিতেছিল, এক্ষণে রাজকুমারকে দেখিয়! রোদন করিতে লাগিল । রাজ- 

কুমার ভাবিলেন পৌরপ্রনেরা খন এক্ধূপ বিলাপ করিতেছে, না জানি, 

পুত্রশোকে মনোরমা ও শুকনাসের কত হুঃখ ও ক্লেশ হইয়! থাকিবে। 

"ক্রমে রাজবাটীর দ্বারদেশে উপথ্থিত হইয়! শব হইতে অবতীর্ণ হইলেন। 

কাজ! বাটীতে নাই, মহিষীর সহিত শুক্নাসের ভবনে গিয়াছেন, 

এই কথ! শুনিয়া! তথা হইতে নন্ত্রীর ভবনে গমন করিলেন । দেখিলেন 

সকলেই বিষপ্র । মনোরন! কাতরস্থরে অন্তঃপুরে নানাপ্রকার বিলাপ 



৬৬ কাদশ্বরী 

করিতেছেন, গুনিতে পাঁইলেন। দেখিলেন রাজ। ও মন্ত্রী মথনাবসান- 

ভিমিত মহার্ণবের মত স্তব্ধ হইয়া আছেন। অনন্তর চন্দ্রাপীড় বিষণ্ন বদনে 

মহারাজ ও গুকনাসকে প্রণাম করিয়া! আসনে বসিলেন। 

“রাজা কহিলেন, “বৎস চন্দ্রাগীড়! তোমার সহিত বৈশম্পায়নের 

যেরূপ প্রণর তাহা বিলক্ষণ অবগত আছি। কিন্তু তাহার এই অনুচিত 

কর্ম দেখিয়। আমার অন্তঃকরণ তোমার দোষ সম্ভাবন! করিতেছে ।” 

রাঞ্জার কথা সমাপ্ত না হইতেই শুকনাস কহিলেন, “দেব! যদি শশধরে 

উষ্ণতা, অমৃতে উগ্রতা ও হিমে দাহশক্কি জন্মে, তথাপি নির্দোষস্বভাব 

চন্দ্রাপীড়ের দোষশঙ্ক! হইতে পারে না। একের অপরাধে অন্তকে 

দৌবী জ্ঞান কর! অতি অগাদ্ কর্ম। মাতৃদ্রোহী, পিতৃঘাতী, কৃতদ্ব, 
ছুর়্াচার, দুষ্ষন্মীবিতের দোষে সুশীল চন্দ্রাপীড়ের দোষ সম্ভাবন! করা 

উচিত নয়। যে, পিতামাতার অপেক্ষা করিল না, রাজাকে গ্রান্ত 

করিল না, মিত্রতার অনুরোধ রাখিল না, চন্দ্রাপীড় তাহার কি করিবেন? 

তাহার কি একবারও ইহ! মনে হইল না যে, আমি পিতামাতার একমাত্র 

জীবননিবন্ধন, আমাকে না দেখিক্! কিরূপে তাহারা জীবন ধারণ 

করিবেন। এক্ষণে বুঝিলাম কেবল আমাদিগকে ছুঃখ দিবাব্র নিমিত্তই 
সে ভৃতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল ।” বলিতে কলিতে শোকে শুকনাসের 

অধর স্ফৃরিত ও গণ্ডস্থল অশ্রুলে পরিপ্রুত হইল। রাজ! তাহার 

সেইন্ধূপ অবস্থ! দেখিয়া কহিলেন, "অমাত্য! যেরূপ খগ্ভোতের আলোক 
দ্বারা অনল প্রকাশ, অনল হবার! রবির প্রকাশ, অন্মদ্ধিধ ব্যক্তি কর্তৃক 

তোমার পরিবোধনও পেইরূপ। কিন্তু বর্ধাকালীন জলাশয়ের ন্তা় 
তোমার মন কলুষিত হইয়াছে । কলুষিত মনে বিবেকশক্তি স্পষ্টরূপে 
প্রকাশিত হয় না। সে সময় অনুরদর্শীও দবীর্ঘবর্শাকে অনায়াসে উপদেশ 
দিতে পান্ছে। অতএব আমার কথা শুন। এই তৃমগলে এমন লোক 
অতি বিরল, যাহার যৌবনকাল নির্বিকার ও নির্দোষে অতিক্রান্ত হয়। 



কাদঘ্বরী ১৭ 

যৌবনকাল অতি বিষম কাল। এই কালে উপস্থিত হইলে শৈশবের সহিত 

গুরু জনের প্রতি স্নেহ বিগলিত হয়। বক্ষঃস্থলের সহিত বাগ! বিস্তীর্ণ হয়। 

বাহুযুগলের সহিত বুদ্ধি স্থুল হয়। মধাভাগের সহিত বিনয় ক্ষীণ হুয়। 
এবং অকারণেই বিকারের আবির্ভাব হয়। বৈশম্পায়নের কোন দোঁফ 

নাই, ইহা কালের দোষ। কি জন্ত তাহার বৈরাগ্যোদয় হইল, তা 

বিশেষরূপে না জানিয়! দোষার্পণ করাও বিধেয় নয়। অগ্রে তাহাকে 

আনয়ন করা যাউক। তাহার মুখে সমুদয় বৃত্তাম্ত অবগত হইয়া! যাহা 

কর্তব্য, পরে কর! যাইবে ।* শুকনান কহিলেন,_-'মহারাজ ! বাৎসল্য 

প্রযুক্ত এরূপ কহিতেছেন। নতুবা, যাহার সহিত একত্র বাস, একত্র 

বিগ্কাত্যাস ও পরম সৌহার্দ্যে কালযাপন হইয়াছে, পরমগ্জীতিপাত্র 

সেই মিত্রের কথা .অগ্রাহ কর! অপেক্ষ। আর কি অধিক অপরাধ হইতে 

পারে 1* 

প্টজ্্রাগীড় নিতান্ত ছঃখিত হইয়া বিনয় বচনে কহিলেন, “তাত ! 

এ সকল আমারই পৌষ, সন্দেহ নাই। এক্ষণে অনুমতি করুন আমি, 

স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত, অচ্ছোদসরোবধরে গমন করি এবং 

বৈশম্পায়নকে নিবৃত্ত করিয়া আনি।” দ্মনস্তর পিতা, শুকনাস ও মনে!- 
রমার নিকট বিদায় লইয়! মাতার নিকট বিদায় লইতে গেলেন। রাজী 

বিলাসবতী অকল্যাণকর অশ্রু সযত্বে নিবারণ করিয়! বলিলেন,_-“বৎস, 

আন্দ তোমাকে বিদ্বার দিতে আমার প্রাণ অত্যন্ত কাতর হইতেছে । 

কেনজানি না । কি জানি কি অশুভ আশঙ্কা আমার মন পীড়িত 

হইতেছে । বোধ হয় বৈশম্পায়নের বিরহছুঃখই আমাকে এমন অভিভূত 

করিতেছে । যাহাই হউক তুমি সাবধানে থাকিও এবং যত সত্বর সম্ভব 

বৈশম্পায়নকে লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইবে 1, 
“্রা্কুমার ইন্ত্রায়ুধে আরোহ্ণপূর্বক বন্ধু অনেষণে চলিলেন। 

পথে সন্ধ্যা হইল। পশ্চিমদিগ্ভাগে দিবসের চিতানল জলিয় উঠিল; 



স্ট ৮ কাঘস্বরী 

চিতাগ্সির স্ফুগিঙ্গের ন্যায় নক্ষব্রনিকর আঁকাশপটে ছড়াইয়া পড়িল; 

'শিপ্রানদীর তীরে সে রাত্রি অবস্থিতি কিয়, রজনী প্রভাত ন। হইতেই 

সমভিব্যাহাদ্ী লোকদিগকে গমনে আদেশ দিলেন; আপনি অগ্রে অগ্রে 

চলিলেন। যাইতে যাইতে মনে মনে কত মনোরথ করিতে লাগিলেন। 

স্থহৃদের অজ্ঞাতসারে তথায় উপস্থিত হইরা, সহস! কণধারণপুর্র্বক, 

কোথায় পলাপ্নন করিতেছ বলিল! প্রিয় সথার লজ্জা ভঞ্জন করিয়া দিব। 

তদনন্তর মহাখেতার আশ্রমে উপস্থিত হছইব। তিনি আমাকে দেখিয়া 

সাতিশয় আহলাধিতা হইবেন, সন্দেহ নাই। মহাশ্বেতাঁর আশ্রমে সৈহ্ঠপামস্ত 

রাখিয়। হেমকুট গমন করিব। তথায় প্রিয়তমার প্রফুল্ল মুখ কমল দর্শনে 

নয়নযুগল চরিতার্থ কপিব ও মহাসমারোহে তাহার পাণিগ্রহণ করিয়! 

দ্রীবন সফল ও আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিব। অনস্তর প্রিয়তমার অন্কুমতি 

লইয়া মদলেখার সহিত পরিণয়সম্পাদন দ্বার! বন্ধুর সংসারবৈরাগ্য নিবারণ 
করিয়া দিব। এইরূপ মনোরথ করিতে করিতে ক্ষুধা, তৃষ্ণ।, পথশ্রম ও 

জাগরণ জন্য ক্লেপকে ক্রেশ বোধ না|! করিয়। পিন ধামিনী গমন করিতে 

লাগিলেন । 

“পথে বর্ষাকাল উপদ্থিত। নীলোতপলবনকাপ্তি মেহর মেঘমালায় গগন- 

মণ্ডল আচ্ছাদিত হইল। দিনকর আর দৃষ্টিগোচর হয় না। চতুর্দিকে 

মেঘ, দশদ্দিকে মূর্ছার স্তায় মন্ধকার। দিবা রাত্রির কিছুই বিশেষ 
ছিল না। ঘনঘটার ঘোরতর গভীঙ্ল গর্জন ও ক্ষণপ্রভার ছঃসহ প্রভ। 

ভয়ানক হইয়! উঠিল। মধ্যে মধ্যে বজ্রাঘাত ও শিপাবৃষ্ট । অনবরত 
সুষলধায়ে বৃষ্টি হওয়াতে নদ্দীনকগ বর্ধিত হইয়া তাত্রবর্ণ ধারণ করিল 

এবং উভদ্ন কুল ভগ্ন করিয়া ভীষণ বেগে প্রবাছিত হইল। সরোবর, 
পুফ্ধরিনী, নদ নদী পরিপূর্ণ হইয়া গেল। শৈলে শৈলে নির্বরমকল 

খখলিত হইতে লাগিল। চতুদ্দিক জলমর়, পথ পক্কময়, ও তরুতল 

ধারাক্রি্ন হইয়া উঠিল। মু ও ময়ুরীগণ মাহলাদে পুলকিত হইল! 



কাদছরী ৯%৯ 

নৃত্য আরম্ভ করিল। ধরাপৃষ্ঠ শ্তামল কোমল শাদ্বলাবৃত হইল। বৃষ্ষ- 

সকল ঘন পত্রাচ্ছাদিত সান্দ্র হইল। কদম্ব, মালতী, কেতকী, কুটল্ প্রভৃতি, 

নানাবিধ তরু ও লতার বিকসিত কুহ্বম আন্দোলিত করিয়া নবসলিলসিক্ত 

বন্ুদ্ধরার মৃদগন্ধ বিস্তারপূর্ববক ঝঞ্চাবায়ু উৎকলাপ শিখিকুলের শিখা- 
কলাপে অঘাত করিতে লাগিল। কোন দ্বিকে কেকারব, কোন দিকে 

ভেকরব, গগনে চাতকের কলরব, চতুর্দিকে ঝঞ্চাবাম়ু ও বৃষ্টিধারার, 
গভীর শব্ধ এবং স্থানে স্থানে গিরিনিঝরের পতনশব্দ। গগনমণ্ডলে আর 

চন্ত্রমা দৃষ্টিগোচর হয় না। নক্ষত্রসকল আর দেখিতে পাওয়া বায় না।, 

এইরূপে বর্ষাকাল উপস্থিত হইয়া! কালসর্পের ন্যায় চন্দ্রাপীড়ের পথরোধ 

করিল। ইন্দ্রচাপে ভড়িদৃগুণ সংযোগ করিয়া গভীর গর্জনপুর্ব্বক 

বারিরূপ শর বৃষ্টি করিতে লাগিল। তড়িৎ তর্জন করিয়া উঠিল। 
বর্ষাকাল সমাগত দেখিয়া, চন্দ্রাপীড় সাতিশয় উদ্ধিগ্ন হইলেন । ভাবিলেন 

এ আবার কি.উৎপাত! আমি প্রিয়ন্ৃহৃৎ ও গ্রিয়তমার সমাগমে সমুত- 

সক হইয়া, প্রাণপণে ত্বরা করিয়া যাইতেছি। কোথা হইতে জলদকাল 

দশ দ্বিক অন্ধকার করিয়া ণৈরনির্যাতনের অভিপ্রায়ে উপস্থিত হইল? 

অথবা, বিছ্োতের আলোকে পথ আলোকময় করিয়া মেঘরূপ চন্দ্রাতপ 
বারা রৌদ্র নিবারণ করিয়া, আমার সেবার নিগিত্তই বুঝি, জলদ্কাল 

সমাগত হইয়াছে । এই সময় পথ চণিবার সময়। এই স্থির করিয়া 

গমন করিতে আরন্ত করিলেন। 

“কিছু দিন পরে অচ্ছোদসরোবরের তীরে উপস্থিত হইলেন। পূর্বে 
যে স্থানে নির্মল জল, বিকসিত কুহুম, মনোহর তীর ও বিচিত্র লতাকুঞ্জ 

দেখিয়! প্রীত ও প্রফুল্লচিত্ত হইয্লাছিলেন, এক্ষণে বিষণ চিত্তে তথায় 

উপস্থিত হইয়! প্রিয় সথার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । সমভিন্যাহাগী 
লোকদিগকে সতর্ক হইয়! অনুসন্ধান করিতে কহিলেন। আপনিও 

তরুগহন, তীরভূমি ও ল্তামগ্ুপ তন্ন তর করিয়া দেখিতে লাগিলেন। 



৯১৬ কাদঘরী 

যখন তাহার অবস্থানের কোন চিহ্ন পাইলেন না, তখন ভগ্নোৎদাহ চিত্তে 

চিন্তা করিলেন পত্রলেখার যুখে আমার আগমন সংবাদ শুনিয়া বন্ধু বুঝি 

এখান হইতে প্রস্থান করিয়া থাকিবেন। এখানে থাঁকিলে অব্য 

অবস্থানচিন্ধ দেখিতে পাওয়া! যাইত। বোধ হয়, তিনি নিরুদ্দেশ হুইয়া- 

ছেন। এক্ষণে কোথায় যাই, কোথায় গেলে বন্ধুর দেখা পাই ! যে আশা 
অবলম্বন করিয়া এতদিন জীবন ধারণ করিয়াছিলাম, তাহার মুলচ্ছেদ 

হুইল। শরীর অবশ হইতেছে, চরণ আর চলে না। একেবারে 
ভগ্মোৎসাহ হইয়াছি, অন্তঃকরণ বিষাদসাগরে মগ্ন হইতেছে । সকলই 
নুম্ধকাঁর দেখিতেছি ৷ 

“চন্দ্রাপীড় সরসীতীরে বন্ধুকে দেখিতে ন! পাইয়৷ ভাবিলেন একবার 

মহাশ্বোর আশ্রম দেখিয়া] আমি । বোধ হয়, মহাশ্বেত| সন্ধান বলিতে 

পারেন। এই স্থির করিয়া ইন্্রাযুধে আরোহণপূর্ববক তথায় চলিলেন। 
কতিপয় পরিচারকও সঙ্গে সঙ্গে গেল। দূর হইতে দেখিলেন তিনি 
শিলাতলে উপবিষ্টা হইয়! অধোমুথে রোপন করিতেছেন। তরলিক| বিষণ্ন 

বদনে ও হুঃখিত মনে তাহাকে ধরিয়া! আছে। মহাশ্বেতার তাদৃশ অবস্থ! 

দেখিয়া যৎপরোনাস্তি ভীত হইলেন। ভাবিলেন বুঝি কাদঘ্বরীর কোন 

অভ্যাহিত ঘটিয়। থাকিবেক । নতুব! পত্রলেখার মুখে আমার আগমনবার্ত। 
শুনিয়াছেন, এ সময় অবশ্ঠ হুষ্টচিত্ত! থাকিতেন। চন্দ্রাপীড় বৈশম্পায়নের 

অনুসন্ধান ন! পাওয়াতে উদ্বিগ্ন ছিলেন, তাহাতে আবার প্রির়তমার 

অমঙ্গলচিন্তা মনোমধ্যে প্রবেশ করাতে নিতান্ত কাতর হইলেন। শূন্য হৃদয়ে 

মহাশ্বেতার নিকটবর্তী হইয়া শিগাতলের এক পার্খে বসিলেন ও 

তরলিকাকে মহাখেতার শোকের হেতু লিজ্ঞাসিলেন। তরলিক! কিছু 

বলিতে পারিল না, কেবল দীন নয়নে মহাশ্বেতার মুখপানে চাহিয়। রছিল। 

“মহাশ্েত। বসনাঞ্চলে নেত্রজল মোচন করিয়া! কাতর স্বরে কহিলেন, 

_মহাভাগ ! যে নিফরুণ! ও নির্লজ্জ পূর্বে আপনাকে দারুণ শোকবৃত্ান্ত 



কাদস্বরী ৯১৯১ 

শ্রবণ করাইয়াছিল, সেই পাপীয়সী এক্ষণেও এক অপূর্ব ঘটনা শ্রধণ 
করাইতে প্রস্তুত আছে। কেয়ুরকের মুখে আপনার উজ্জপ্নিনীগমনের 

সংবাদ শুনিয়া যৎপরোনাস্তি হুঃখিতা হইলাম | চিত্ররথের মনোরথ, 

মদিরার বা? ও আপন অভিষ্ট সিদ্ধি ন] হওয়াতে সমধিক বৈরাগ্যোদয় 

হইল এবং কাদদ্বরীর ন্নেহপাশ ভেদ করিয়া তৎক্ষণাৎ আপন আশ্রমে 
আগমন করিলাম । একদা আশ্রমে বসিয়া আছি এমন সময়ে, রাজ- 

কুমারের সমবয়স্ক ও সদৃশাক্কতি সুকুমার এক ব্রাক্ষণকুমারকে দূর হইতে 

দেখিলাম। তিনি এরূপ অন্তমনস্ক যে তাহার আকার দ্রেখিয়! বোধ 

হইল যেন, কোনও প্রনষ্ট বস্তুর অন্বেষণ করিতে করিতে এই দিকে 

আসিতেছেন। ক্রমে নিকটবর্তী হুইয়। পরিচিতের স্তায় আমাকে জ্ঞান 

করিয়া, নিমেষশূন্ত নয়নে অনেকক্ষণ আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়! 

রহিলেন। অনন্তর মৃদু স্বরে বপিলেন, সুন্দরি! তুমি বয়স ও আকৃতির 

বিপরীত কর্ম করিতেছ। তোমার নবীন বয়স, অক্রিষ্টমালতীকুন্ম- 
সুকুমার মালার ন্তায় সাদরে কধারণযোগ্য কোমল শরীর ও শিরীষ- 
কুন্থমের ন্তায় সুকুমার অবয়ব । এ সময় তোমার তপন্তার সময় নয়। 

মৃণালিনীর তুহিনপাত যেরূপ সাংঘাতিক, তোমার পক্ষে তপন্তার 
আড়ম্বরও সেইরূপ। তোমার মত নব যুবতীর য্দি সুখে অলাঞ্জলি 

দিয় তপন্তায় অন্ুরক্ত| হয়, তাহা হইলে, ফুলধনুর মোহন শর কাহার 

জন্য ? শশধরের উদয়, কোকিলের কলরব, বসস্তকালের সমাগম ও ব্্! 

খতুর আড়ম্বরের কি ফলোদয় হইবে? বিকমিত কমল, কুন্থমিত উপবন 
ও মলয়ানিল কি কন্মে লাগিবে ? 

"দ্েব পুণ্রখকের সেই দারুণ ঘটনাঁবধি আমি সকল বিষয়েই নিরুৎস্থক 

ছিলাম। ব্রাঙ্গণকুমারের কথ! অগ্নিশিখার ন্যায় আমার গাত্রদাহ করিতে 

লাগিল। তাহার কথানমান্তি না হইতেই বিরক্ত হইয়া তথ! হইতে 

উঠিরা গেলাম। দেবতাদিগের অর্চলার নিমিত্ত কুহুম তুলিতে লাগিলাম। 
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তথ! হুইতে তরলিকাকে ভাকিয়। কহিলাম এ দুর্ব তব ব্রাহ্মণকুমারের 
অসঙ্গত কথা ও কুটিল ভাবভঙ্গী দ্বারা বোধ হইতেছে, উহার অভিপ্রায় ভাল 

নয়। উহাকে বারণ কর, যেন আর এখানে না আইসে। যদি আইসে ভাল 

হইবে না। তরলিক ভয়প্রদর্শন ও তর্জনগর্জনপুরর্ক বারণ ররিয়া 
কহিল, তুমি এখান হইতে চণিয়া যাও, পুনর্ধার আর. আিও না। সেই 

হতভাগ্য সে ধিন ফিরিয়া! গেল বটে, কিন্তু আপন সঙ্কল্প একেবারে 

পরিত্যাগ করিল ন|। এক্দ! নিশীথসময়্ে চন্দ্র উদিত হইয়। বর্ণস্থধাকুচ্চক 

দ্বারা দিগদিগন্তে জ্যোত্নার গ্রলেপ লাগাইয়া! দিল। তরলিক। শিলাতলে 

শয়ন করিয়া নিদ্রায় অচেতন হইল। শ্শ্রীষ্মের নিমিত্ত গুহার অভ্যন্তরে 

নিদ্রা ন! হওয়াতে আমি বহিঃস্থিত এক শিলাতলে অঙ্গ নিক্ষেপ করিয়! 

গগনোদিত সুধাংশুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়! রহিলাম। মন্দ মন্দ সমীরণ 

গাত্রে সুধাবৃষ্টির স্তায় বোধ হইতে লাগিল। সেই সময়ে দ্বেব পুগুরীকের 
বিন্ময়কর ব্যাপার স্বৃতিপথারূঢ় হইল। তাহার গু৭ ম্মরণ হওয়াতে খেদ 

করিয়া মনে মনে কহিলাম, আমি কি হতভাগিনী! আমার হূর্ভাগ্যবশতঃ 

বুঝ, দেবঝাক্যও মিথা। হইল। কই! প্রিয়তমের. সহিত সমাগমের 
কোনও উপায় দেখিতেছি না। কপ্ঞিল সেই গমন করিয়াছেন, 

অগ্তাপি প্রত্যাগত হইলেন না। এইবূপ নান্াপ্রকার চিস্ত। করিতেছি, 

এমন সময়ে দুর হইতে পদসঞ্চারের শব্দ শুনিতে পাইলাম । যে দ্দিকে 

শব হইতেছিল+ সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জ্যোত্মার আলোকে 
দুর হইতে দেখিলাম সেই ত্রাহ্গণকুমার উন্মস্তের স্যার ছুই বাহু প্রসারিত 

করিয়া দৌড়িয়। আদিতেছে। তাহার সেইরূপ ভয়ঙ্কর আকার দেখিয়া 

লাতিশয় শঙ্কা জন্মিণ । ভাবিলাম কি পাপ! উন্মত্ুট| আনিয়া! সহস1 যদি 

গাত্ধ স্পর্শ করে, তৎক্ষণ।ৎ এই অপবিত্র কলেবর পারত্যাগ করিব। 

এত দিলে প্রাণেশ্বরের পুনদার্শনপ্রত্যাশার মুলোচ্ছেদ হইল । এতকাল 

বৃখ! কষ্ট ভোগ করিলাম। 
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, -প্এইরূপ চিস্তা করিতেছি,' এমন সময়ে সে নিকটে আসিয়া কছিল; 

চ্্রমুবি 1 এ দেখ, কুন্ুমশরের প্রধান সহায় চক্রম! আমাকে বধ করিতে 
আমিতেছে। এক্ষণে তোমার শরপাপর হইলাম, যাহাতে রক্ষা পাই কর? 

তাহার সেই ঘ্বাকর কথ! শুনিরা আমার রোষানল গ্রজ্লিত হইবী 

উঠিল। ক্রোধে কলেবর কীপিতে লাগিল। নিশ্বাসবামুর সহিত 
অগিশ্ফুপিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগিল। ক্রোধে তর্জনগঞ্জনপুর্ববক ভতলন$ 
করিয়া কহিলাম, রে ছুরাত্মন! মমুষ্যদেহ আশ্রয় করিয়াছিস) কিন্তু 
তোকে তির্ধ্যগৃঞ্জাতির ন্তার যথেষ্টাচারী দেখিতেছি। তোর হিতাহিত 
জ্ঞান ও কার্ধ্যাকা ধ্যবিবেক কিছুই নাই। তুই একান্ত তিথ্যগৃধর্মাক্রান্ত ) 
তির্যাগজাঁতিতেই তোর পতন হওয়া উচিত । অনস্তর সর্ধসাক্ষীভূত 
ভগবান চন্দ্রমার প্রতি নেত্রপাত পরিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলাম, ভগবন্ 

সর্বসাক্ষিন! দেব পুগুরীকের দর্শনাবধি যদি অন্য পুরুষের চিন্তা ন! 
করিয়! থাকি, যদি কায়মনোবাক্যে তাহার প্রতি ভক্তি থাকে, যদ্দি 

আমার অস্তঃকরণ পবিত্র ও নিফলঙ্ক হয়, তাহা হইলে, আমার বচন 
সত্য হউক অর্থাৎ তিধ্যগঞজাতিতে এই পাঁপিষ্ঠের পতন হুউক। আমার 

কথার অবসানে, জানি না, মদনজরের প্রভাবে, কি আত্মহ্ফর্থের 

ছুর্ব্িপাকবশতঃ, কি আমার শাপের সানর্যে, সেই ব্রাঙ্গণকুমার অচেতন 

হুইয়! ছিন্নমূল তরুর স্ঠায় ভূতলে পতিত হুইল। তাহার সঙ্গিগণ কাতর 

স্বরে শব করিয়া উঠিল। তাহাদের মুথে গুনিলাম, তিনি আপনার 

মিত্র । এই বলিয়া লক্জায় অধোমুখী হইয়া! মহাশ্বেতা রোদন করিতে 

লাগিলেন । 
“্চন্দ্রাপীড় নয়ননিমীলনপূর্র্বক মহাশ্থেতার কথা শুনিতেছিলেন। 

কথা সমাপ্ত হইলে কহিলেন, “ভগবতি! এ জন্মে কাঁদদ্বরীলমাগম 

ভাগ্যে . ঘটি উঠিল না। জন্মান্তরে যাহাতে সেই প্রফুল্ল, সুখারবিদ্দ' 

রেখিতে পাই এরূপ যত্র করিও?» রলিতে বলিতে তাহাক্স হৃদয় বিদীর্ঘ 

ষ্ 
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ছইল। চন্াপীড় যেমন শিলাতল হইতে ভূতলে পড়িতেছিলেন, অমনি 

তরলিক! মহাশ্থেতাঁকে ছাড়িয়। শশব্যন্তে হস্ত বাড়াইয়! ধরিল এবং কাতর 

স্বরে কছিল,--ভর্তৃ্ারিকে ! দেখ দেখ কি সর্বনাশ উপস্থিত! চন্ত্রাগীড় 

চৈততন্তশুন্ধ হইয়াছেন। যুত দেহের হ্যায় গ্রীব! ভগ্ন হুইয়! পড়িতেছে। 
নেন্র নিমীলিত হইয়াছে । নিশ্বাস বছিতেছে না। জীবনের কোন লক্ষণ 

নাই। একি ছুর্দৈব! একি সর্বনাশ ! হা দেব, কাদস্বরী প্রাণবল্লভ | 
কাদম্বরীর কি দশা ঘটিল। এই বলিয়া! তরিকা মুক্তকঠে রোদন 

করিয়া উঠিল। মহাশ্বেতা সসন্ত্রমে চন্জ্রাপীড়ের প্রতি চক্ষু নিক্ষেপ 

করিলেন এবং সেইরূপ অবস্থ! দেখিয়। হতবুদ্ধি ও চিত্রিতের গ্তাক় নিশ্চেষ্ট 

হুইয়। রছিলেন। পরিচারকের! মহাশ্বেতাকে ভত্সনা করিয়া উচ্চস্বরে 

বিলাপ করিয়া! উঠিল। ইন্্রায়ুধ চন্ত্রাগীড়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া 
রহিল। তাহার নয়নযুগল হইতে অজস্র অশ্রবারি বিনির্গত হইতে 

লাগিল । | 

“এদিকে পত্রলেখার মুখে চন্দ্রাগীড়ের আগমনবার্তী শ্রবণ করিয়! 

কাদত্বরার আনন্দের আর পরিসীমা! রহিল না। প্রাণেস্বরের সমাগমে 

এরূপ সমুৎ্গক1 হইলেন যে, তাহার আগনন পর্যন্ত প্রতীক্ষা! করিতে 

পারিলেন না) প্রিয়তমের প্রত্যুদগমন করিবার মানসে উজ্জল বেশ 

ধারণ করিলেন। মণিময় অলঙ্কারে ভূষিত! হইয়! গাত্রে অঙ্গরাগ লেপন- 

পূর্ধ্বক কে কুম্থমমালা পরিলেন। নুনজ্জিতা হুইয়া কতিপয় পরিজনের 
সহি্ত বাটার বহির্গত হইলেন। যাইতে যাইতে মদলেখাকে জিজ্ঞাস 

করিলেন, 'ম্লেখে। পত্রলেখার কথ। কি সত্য, চন্দ্রাপীড় কি আসিয়!- 

ছেন? আমার ত নিশ্বাস হয় না। তীহার তৎকালীন নির্দর আচরণ 

শরণ করিলে তাহার আর কোন কথায় শ্রদ্ধা হয় না। আমার হ্বদয় 

কম্পিত হইতেছে । পাছে তাহার আগমন বিষয়ে হতাশ হুইল বিষঞজ 
চিত্তে ফিিস্া আসিতে হয়।” বলিতে বলিতে দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত হুইল । 
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ভাবিলেন, এ 'আবার কি! বিধাত|: কি এখনও পরিতৃপ্ত হন নাই, 
আবারও ছঃখে নিক্ষিপ্ত করিবেন । এইন্সপর চিন্তা করিতে ককিতে 

মহাণ্থেতার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন সকলেই দ্বিহপ্, 

সকলের মুখেই ছুঃখের চিহ্ণ প্রকাশ পাইতেছে। অনস্তর ইতস্তত: 

বৃষ্টিপাত করিয়! পুষ্পশৃন্ত উদ্ভানের ন্যায়, পল্পবশূন্ত তরুর সায়, বারিশন্ত 

সরোবরের ন্যায়, প্রাণশূষ্ঠ চন্দ্রাপীড়ের দেহ পতিত রহিয়াছে, দেখিতে 

গাইলেন। দেপিবামাত্র মূঙ্ছাপন্ন! হুইয়! ভূতলে পঞ্টিতোছলেন, অমনি 

মদলেখা ধরিল। পত্রলেখ! অচেতন হুইয়! ভূতলে বিলুঠিত হইতে 

লাগিল। কাদঘ্বরী অনেক ক্ষণের পর চেতন হইয়া সম্পৃহ লোচনে 

চঞ্্রাপীড়ের মুখচন্দ্র দেখিলেন এবং ছিন্নমূল! লতার স্তায় ভূতলে পতিতা 
হষটগ্লা শিরে করাঘাত করিতে লাগিলেন । 

“মদ্লেখ! কাদম্বরীর চরণে পতিত হইয়! আর্থ স্বরে কহিল,_ভর্তৃ- 

দারিকে ! আহা তোমা বই মদ্দিরা ও চিত্ররথের কেহ নাই! তোমার 

হ্বদয় বিদীর্ণ হইল, বোধ হইতেছে । প্রসন্ন হও, ধৈর্য্য অবলম্বন কয়। 

মদলেখার' কথায় ছান্ত করিয়া কাদশ্বনী কহিলেন, অগ্নি উদ্মন্তে ! ভয় কি? 

আমার হৃদয় পাষাণে নির্মিত তাহা কি তুমি এখনও বুঝিতে পার নাই ? 
ইহা বজ অপেক্ষাও কঠিন, তাহ! কি তুমি জানিতে পার নাই? যখন 

এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার দেখিবামাত্র বিদীর্ণ হয় নাই, তখন আর বিদী্ঘ 

হইবার আশঙ্কা কি? হাঃ এখনও জীবিত! আছি ! নরিবার এমন সমন 

আর কবে পাইব, সমুদায় দুঃখ ও সকল সন্তাপ শাস্তি হইবার শুভ দিন 

উপস্থিত হইয়াছে। আহা আমার কি সৌভাগ্য! মরিবার সময় 

প্রাণেশ্বরের মুখকমল দেখিতে পাইলাম। জীবিতেশ্বরকে পুনর্ববার 

দেখিতে পাইব, এপ প্রত্যাশা ছিল না। কিন্তু বিধাত। অনুকূল হইয়া 

তাহাও ঘটাইয়। দিলেন। তবে আর বিলম্ব কেন? জীরিত ব্যক্তিই 
পিতা, মাতা, বন্ধু, বান্ধব, পরিজন ও সথীগণের অপেক্ষা কছে। 'এখব 
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আর. তীহাদিগের ' অনুরোধ কি? এত দিনে সকল ক্রেণ দুর হুইল, 

সকল যাতনা শাস্তি হইল, সকল সম্তাপ নির্বাণ হুইল। যাহার মিমিত্ত 
লজ! ধৈর্ধ্য, কুলমর্ধ্যাদ! পরিত্যাগ করিয়াছি ; বিনয়ে জলাঞ্জলি দিয়াছিঃ 

গুর়ুজনের অপেক্ষা! পরিহার করিয়াছি ; সথীদদিগকে যৎপরোনাস্তি যাতন! 

দিয়াছি; প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছি; সেই জীবনসর্বস্থ প্রাণেশ্বর প্রাণ 

ত্যাগ করিয়াছেন, আমি এখনও জীবিত আছি। সখি! তুমি আবার 

সেই 'ঘ্বণাকর লঙ্জঞ্ক্লর প্রাণ রাখিতে অনুরোধ করিতেছ! এসময় 

সুখে মরিবার সময়, তুমি বাধ! দিও না। যদি আমার গ্রতি প্রিরসথীর 

স্নেহ থাকে ও আমার প্রিয্নকাধ্য করিতে ইচ্ছা! হয়, তাহা হইলে শোকে 

পিতামাতার যাহাতে দেহ অবসান ন! হয়, বাঁসভবন শূন্য দেখিয়া সথীজন 

ও পরিজনেরা যাহাতে দিশ্দিগন্তে প্রস্থান না করে, এরূপ করিও। 

অঙ্গনমধাবর্তী সহুকারপোতকের সহিত তৎপার্খবর্তিনী মাদবীলতার 
বিধাহ দিও । সাবধান, যেন আমা কর্তৃক বোপিত অশোকতরুর 

বালপল্লব কেহ খণ্ডন না করে। শয়নের শিরোভাগে কামদেবের, 

যে চিত্রপট আছে, তাহ! গতমাত্র পাটিত করিও। কালিন্দী শারিক! 

ও পরিহাস শুককে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়! দিও। আমার 
শ্রীতিপান্র হুরিপটিকে কোন তপোবনে রাখিয় আসিও। নকুলীকে 
ঘপন অস্কে সর্বদা রাখিও। ক্রীড়াপর্বতে যে জীবজীবকমিথুন এবং 

আমার পাসছচারী যে হংসশীবক আছে, তাহার! যাহাতে বিপন্ন না হয়, 

এক্সপ তত্বাবধান করিও। বনমান্ুধী কখনও গৃহে বাস করে না? অতএব 

তাহাকে বনে ছাড়ি! দিও। কোনও তপস্বীকে ক্রীড়াপর্বত প্রদান 
দ্র়িও। আমার এই অঙ্গের ভূষণ গ্রহ কর, ইহ! কোন দীন ব্রাহ্ষপকে 
বয়পণ করিও। বীপ! ও অন্ত সামগ্রী, যাহ! তোমার রুচি হয় আপনি 

্াধিও।. বমি এখন বিদায় হইলাম, আইস, একবার জন্মের শোধ 
কআলিঘন. ও কগ্রহ্ণ করিয়া শরীর লীতল করি । চত্রকিরণে, চন্বন- 
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রসে, শীতল জলে, স্বশীতল শিলাতলে, কমলিনীপত্রে, কুমুদ কুবলয় ও 
শৈবালের শধ্যায় আমার গাত্র দগ্ধ ও জর্জরিত হইয়াছে। এক্ষণে 
গ্রাণেশ্বরের কণ্গ্রহ্ণপুর্বক উজ্জ্বলিত চিতানলে শরীর নির্বাপিত করি 
মদলেখাকে এই কথা বলিয়া মহাশ্থেতার কণধারণপুর্ব্বক কহিগেন, 
প্রির়মধি ! তুমি আশারূপ মুগতৃষ্কার মোহিত হুইয়। ক্ষণে ক্ষণে 

মরণাধিক যন্ত্রণা অনুভব করিয়াও স্থথে জীবন ধারণ করিতেছ। এই 
অভাগিনীর আবার সে আশাও নাই। এক্ষণে অগদীশ্বরেন নিকট 

প্রার্থনা, যেন জন্মাস্তরে প্রির়সখীর দেখা পাই। | 
এই বলিয়া চন্দ্রগীড়ের চরণদ্বয় অঙ্কে ধারণ করিলেন।  ম্পর্শসা্জে 

চন্ত্রাগীড়ের দেহ হইতে উজ্জ্বল জ্যোতি: উদগত হুইল। জ্যোতির উদ্দ্ল 

আলোকে ক্ষণকাল নেই প্রদেশ কৌমুদীময় বোধ হইল। 

"অনন্তর অস্তরীক্ষে এই বাণী বিনির্গত হইল, বংসে মহাশ্েতে! 
আমার কথার আশ্বাসে তুমি জীবন ধারণ করিতেছ। অবশ্ব প্রি্নতমের, 

সহিত সাক্ষাৎ হইবে, সন্দেহ করিও ন|। পুগুরীকের শরীর আমার 

তেজংম্পর্শে অবিনাণী ও অবিকৃত হইয়! মদীদ্প লোকে আছে। চন্দ্রাপীড়ের 

এই শরীরও মত্তেজোময় ও অবিনাশী। বিশেষতঃ কাদস্বরীর করম্পর্শ 

হওয়াতে ইহার আর ক্ষয় নাই। শাপদোষে এই দ্রেহ জীবনশৃন্য হইক্বাছে,, 
যোরীশরীয়ের ভাঁজ পুনর্বার জীবাত্মাংযুক্ত হইবে। তোমাদের প্রত্যয়ের 

নিদিত্ত ইহ! এই স্থানেই থাকিল। অগ্রিসংস্কার ব! পরিত্যাগ করিও না। 

যত দিন পুনর্জীবিত না হয়, প্রযত্ধে রক্ষণাবেক্ষণ করিও । 

“আকাশবানী শ্রবণানস্তর সকলে বিস্মিত ও চমংকুত হইয়া চিত্রিতের 

সায় নিমেষশূন্ত লোচনে গগনে দৃষ্টিপাত করিয়। রছিল। চক্জাপীড়ের 

শরীরোদুতজ্যোতিঃম্পর্শে পত্রলেখার মুর্ছাপনয় ও টৈতন্তোছয় হুইল। 
তখন সে উন্নত্তার সভায় সহস! গাত্রোখান করিয়া!) ইন্দ্রাযুধের নিকটে 

অতি বেগে গনন 'করিয়! কহিল, রাঞকুমার প্রস্থান করিলেগ, আমাদের 
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আর বিলম্ব কর! উচিত নয়। এই বলিয়া রক্ষকের হম্ত হইতে - বপূর্ব্বক 
বল্গ! গ্রহণ কগ্িয়া তাহার সহিত অচ্ছোদসরোবরে বম্প প্রদ্দান কৰ্িল। 

ক্ষণকালের মধ্যে জলে নিমগ্র হইয়া গেল। অনস্তর জটাধারী ম্লান 

পদ্মপলাশপৃষ্ঠের মত পাডুবর্ণ বন্ধল পরিহিত এক তাঁপসকুমার সহসা! জলমধ্য 
হইতে সমুখিত হইলেন। তাহার মন্তকে শৈবাল লাগাতে ও গাজর 
হইতে বিন্দু বিন্দু বারি পতিত হওয়াতে প্রথমে বোধ হইল, যেন 

জলমাই্ষ। মহাশ্বেতা লেই তাপসকুমারকে পরিচিতপুর্ব ও দৃষ্পূ্ব্ব বোধ 
করিয়! একদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। তিনিও নিকটে আসিয়া মৃছু- 

স্বরে কহিলেন, “গন্ধর্বরাজপুত্রি! আমাকে চিনিতে পার ? মহাশ্বেতা! 

শোক; বিশ্ব ও আনন্দের মধ্যবর্ঠিনী হইয়া, সসন্ত্রমে গাত্রোথান করিয়া 
সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন । গরগদ ব্চনে কহিলেন, ভগবন্ কপিঞ্জল ! 

এই হুতভাগিনীকে সেইরূপ বিষম সঙ্কটে রাখিয়া আপনি কোথায় 
গিকনাছিলেন ? এতকাল কোথায় ছিলেন? আপনার প্রিয় সথাকে 

কোথাগ রাখিয়! আসিয়াছেন ? ৃ 

প্মহাশ্বেতা এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে কাদদ্বরী, কাদদ্বরীর পরিজন 

ও চক্জ্রাপীড়ের সঙ্গিগণ, সকলে বিশ্ময়াপন্ন হইয়া তাপসকুমারের প্রতি 

দৃষ্টিপাত করিয়! রহিল। তিনি প্রতিবচন প্রদ্ধান করিতে আরম্ত করিয়। 
কহিলেন, গন্ধর্বরাজপুত্রি! শ্রধণ কর। তুমি সেইন্ধপ বিলাপ ও 

পরিতাপ করিতেছিলে, তোমাকে একাঁকিনী রাখিয়া “রে ছুরাত্মন্! বন্ধুকে 

লইয়া! কোথায় ধাইতেছিস্', এই কথা থলিতে বলিতে অপহরণকারী 
দেই পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। তিনি আমান কথায় কিছুই উত্তর 
না দির জ্বর্গমার্গে উপস্থিত হইলেন। বৈমানিকেরা বিশ্ময়োৎফুল্ল 

নয়নে দেখিতে লাগিল। দিব্যানারা ভয়ে পথ ছাড়িয়া দিল। আমি 

ক্রষাগত পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। তিনি চন্দ্রলোকে উপস্থিত হইলেল। 

উদ্ধার মছোধয়ালায়ী সম্ভার মধ্যে চজুকাস্বমপিনির্থিত পর্যযক্কে প্রিয় সথার 



কাছমরী, ৭১১৯, 

শরীর সংস্কাপিত করি! কহিলেন, কপিঞ্ুল! আমি চন্য, জগতের 

হিতের নিমিত্ত গগনমণগ্ডলে উদ্দিত হুইয় স্বকার্ধয সম্পাদন করিতেছিলাম্। 

তোমার এই প্রিপ্ন ব্যস্ত বিরহবেদনায় প্রাণত্যাগ. করিবার সময় বিনা. 

অপরাধে আমাকে এই বণিয়! শাপ দিলেন, “রে ছুরাত্মন! যেহেতু তুই 
কর দ্বার সন্তাপিত করিয়! বল্লভার প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত এই ব্যক্তির 

প্রাণ বিনাশ করিলি, এই অপরাধে তোকে এই ভূতলে বারংবার 

জন্মগ্রহণ করিতে হইবে এবং আমার স্তায় অনুরাগপনবশ হুইয়! 

প্রিগ্নাবিয়োগে ছুঃলহ যন্ত্রণ। অনুভব করিতে হইবে।” বিনাপরাধে শাপ 

দেওয়াতে আমি ক্রোধাদ্ধ হইলাম এবং বৈরনিধ্যাতনের নিমিত্ত এই 

বলিয়। প্রতিশাপ প্রদান করিলাম, “রে মুড! তুই এবার যেরূপ যাতন! 

ভোগ করিলি, বারংবার তোকে এইবনূপ যাতন! ভোগ করিতে হইবে । 

ক্রোধ শান্তি হইলে ধান করিয়া দেখিলান আমার কিরণ হইতে 
অগ্নরাধিগের যে কুল উৎপন্ন হয়, সেই কুলে গৌরীনামী গন্ধব্বকুমারী. 

জন্মগ্রহণ করেন) তাহার তুহিতা মহাশ্থেত! এই মুনিকুমারকে পতি গ্ধপে 

বরণ করিয়াছে । তখন সাতিশয় অনুতাপ হুইল। কিন্তু শাপ দির়াছি, 

আর উপায় কি? এক্ষণে উভয়ের পাপে উভয়কেই মত্ত্যলোকে তুই 
বার. জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, সন্দেহ নাই। যাবৎ শাপের অবসান, 

ন1 হয়, তাবৎ তোমার বন্ধুর মৃতদেহ এইস্থানে থাকিবে। আমার 

সুধাময় কর স্পর্শে ইহা বিকৃত হইবে না। শাপাবসানে এই শনীরেই 

পুনর্বার প্রাগলঞ্চার হইবে, এই নিমিত্ত ইহা এখানে আনিমাছি। 

মহাশ্বেতাকেও আঙাস প্রদান করিয়া আলিয়াছি। তুমি এক্ষণে মহ্ষি 

শ্বেতকেতুর .নিকটে গিয়া এইলকল বৃত্তান্ত বিশেষ করিয়া তাহার 

স্মক্ষে বর্ন কর। তিনি মহাপ্রভাবশালী, অবহ্ত কোন প্রতিকার : 
করিতে পারিবেন । | 

“্চজ্জমার আগেশানুসারে আমি দেবমার্গ দিয়! শ্বেতচকতুর নিকট 



৮১৯৩ কাদির 

যাইতেছিলাম। . পথিমধ্যে অতি কোপনস্বভাব এক ধিমানচারীকে উল্লঙ্যন 

করাতে তিনি ভ্রকুটাভঙগী দ্বায়! রোষ প্রকাশপূর্বক আমার প্রতি 
নেক্রপাত করিলেন। তাহার আকার দেখিয়া বোধ হইল যেন, 

পোযানলে আমাকে দগ্ধ করিতে উদ্ভত হইয়াছেন। অনস্তর “রে. 

হু্নাস্মন্! তুই মিথ্যা তপোবলে গর্বিত হইয়াছিস্, তুরঙ্গমের স্যার লম্ফ 

প্রদ্ধানপুর্ব্বক আমায় উল্লজ্ঘন করিলি। অতএব তুরঙ্গম হুইয়! ভূতলে 
জন্মগ্রহণ কর্।* তঞ্জনগর্জনপূর্বক এই বলিয়। শাপ প্রদান করিলেন। 

আমি ধাশাকুল নয়নে কৃতাঞ্জলিপুটে নান! অনুনয় করিয়া 

কলাম, ভগবন! বয়ন্যের বিরহশোকে অন্ধ হইয়। এই দুষ্ধন্্ম করিয়াছি, 

অজ্াপ্রযুক্ত করি নাই, এক্ষণে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। প্রসন্ন 
হইয়া শাপ সংহার করুন। তিনি কহিলেন, আমার শাপ অন্যথা 
হইবার নছে। তুমি ভূতলে তুরঞ্ষমরূপে অবতীর্ণ হইয়া যাহার বাহন 
হইবে, তাহার মরণাস্তে নান করিয়া আপনার স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে। 

আজি বিনয়পূর্ববক পুনর্ধার কহিলাম, ভগবন্! শাপদোষে চন্দ্রম! 

মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিবেন। আমি যেন তাহারই, বাহন হুই। 
তিনি ধ্যানপ্রতাবে সমুদার় অবগত হুইপ কহিলেন, হী, উজ্জয়িনী 

নগরে তারাপীড় রাজ! অপত্য প্রাপ্তির আশায় ধর্ম কর্মের অগুষ্ঠান 
করিতেছেন'। চক্জ্রমা তাহারই অপত্য হইয়া! ভূতলে অবতীর্ণ হইবেন। 

তোমার প্রি বয়ন্ত পুণ্ুরীকফ খষিও রালমন্ত্রী শুকনাসের ওরসে জন্ম- 

গ্রহণ কর্সিবেন। তুমিও রাজকুমাররূপে, অবতীর্ণ চন্ত্রের বাহন হুইবে। 
তীহার কথার অবসানে আমি সমুদ্রের প্রবাহে নিপতিত হইলাম ও 

তুরক্রূপ ধারণ করিয়। তীরে উঠিলাম। তুরঙ্গম হইলাম বটে, কিন্তু 
আমাক জয্মান্তরীণ সংস্কার বিনষ্ট হইল না। আমিই চক্্রাপীড়কে, 
কিন্নয়মিখুনের অনুগামী করিয়া! এই স্থানে আনিরাছিলাঁষ । চক্্রাপীড় 
চন্ের অবতাগ। বিনি জন্থাস্তরীগ অন্পরাগের পরতন্ত্র হইরা ভোমার 



কাদরী ৯২৯: 

প্রণয়াভিলাষে এই" প্রদেশে আলিয়াছিলেন ও তোমার শাপে বিনষ্ট 

হইয়াছেন; তিনি আধার প্রিয় বয়ন্ত পুগুরীকের অবতার । 
' “মহার্খেত। কপিঞুলের কথা শুনিয়!, ভূলুন্ঠিত হুইর! আর্তনাদ করিতে 

লাগিলেন--হা! দেব! অন্মাস্তরেও তৃূমি আমার প্রণক্লান্থরাগ বিশ্বৃত হইতৈ 

পার নাই। আমারই অন্বেষণ করিতে করিতে এই স্থানে আগনন 

করিয়াছিলে; আমি নৃশংস! রাক্ষসী বারংবার তোমার বিনাশের হেতুভৃত 
হইলাম! দগ্ধ বিধি আমাকে আপন প্রয়োজন সম্পাদনের সাধন করিবে 

বলিয়াই কি এত দীর্ঘ পরমায়ু প্রদানপূর্বক আমার নির্মাণ করিয়াছিল! 

কপিগ্রল প্রবোধ বাক্যে কহিলেন, গন্ধব্বরাজপুত্রি! শাপদোষে সেই 

সেই ঘটন! হইয়াছে, তোমার দোষ কি? এক্ষণে যাহাতে পরিণামে 

শ্রেয়ঃ হয়, তাহার চেষ্টা পাও। যে ব্রত অঙ্গীকার করিয়াছ, তাহাতেই 
একান্ত অনুরক্তা হও। তপন্যার অসাধ্য কিছুই নাই। পার্বতী যেক্পপ 
তপন্তার . প্রভাবে পশুপতির প্রণর্িনী হইয়াছিলেন, তুমিও সেইরপ 
পুগ্তরীকের সহধর্মিণী হইবে, সন্দেহ করিও না।” কপিঞ্লের সাত্বনা- 

বাক্যে মহাশ্বেত। ক্ষান্ত হইলেন। কাদন্বরী বিষ ঝদনে জিজ্ঞামা করিলেন, 

ভগবন্! পত্রলেখাও ইন্্রাযুধের সহিত জলপ্রবেশ করিয়াছিল। শাগগ্রন্ত 
ইন্জ্রামুধরূপ পরিত্যাগ করিয়া আপনি স্বরূপ প্রাথ হইলেন । কিন্ধ 

পত্রলেখ কোথায় গেল, গুনিতে অতিশয় কৌতৃছণ জন্মিমাছে ; অন্থগ্রছ 
করিয়া ব্যক্ত করুন। কপিঞ্শ কহিলেন--জলগ্রবেশানস্তর যে ঘে ঘটন৷ 

হইয়াছে তাহা আমি অবগত নহি । চন্দ্রের অবতার চন্ত্রাপীড় 'ও 

পুণ্ুন্নীকের অবতার বৈশম্পায়ন কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং 

পত্রলেখা কোথায় গিয়াছে, জানিবার নিমিত্ব কালত্রয়দর্শী ভগবান্ 
শ্বেতকেতুক্গ নিকট গমন করি। এই বলিয়া কপিঞুল গগনমার্ে 

উঠিলেন। 

“তিনি গ্রস্থান করিলে রাজপরিজনেরা বিশ্মপ্কে শোক সন্তাপ বিশ্ব 



কহ কাধগদী 

হইল। চক্ত্রাগীড়ের ও বৈশপ্পায়নের পুনরজ্জীবন পধ্যস্ত এই স্থানে 

থাকিতে হইবে স্থির করিয়া বাসম্থান নিরূপণ করিল ও তথার 
অবস্থিতি করিতে লাগিল। কাদন্বরী মহান্থেতাকে কহিলেন, গ্প্ররসখি ! 

বিধাতা এই হতভাগিনীদিগকে হুঃখের সমান অংশভাগিনী করিয়। 

পরস্পর দৃড়তর সধ্যবদ্ধন করিয়া দিলেন। আজ তোমাকে প্রিয়সথী 
বলিয়া! সম্বোধন করিতে লঙ্জা বোধ হইতেছে না । ফলতঃ এত দিনের 

পর আজ আমি তোমার বথার্থ প্রি্সখী হইপাম। এক্ষণে কর্তবা কি 
উপদেশ দাও। কি করিলে শ্রে্ঃ হইবে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি 

না।” মহাশ্বেতা উত্তর করিলেন, গগ্রিয়মথি! কি উপদেশ দিব! 

আশাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। আশা লোকদিগকে 
»ষে পথে লইর1 বায, লোকেরা সেই পথে বায়। আমি কেবল 

কথামাত্রের আশ্বাসে প্রাণত্যাগ করিতে পারি নাই। তুমি ত 
কপিঞ্জলের মুখে সমুদায় বৃত্তীস্ত বিশেষরূপে অবগত হইলে। যাবৎ 

চক্জরাপীড়ের শরীর অবিকৃত থাকে, তাবৎ ইহার রক্ষণাবেক্ষণ কর। 
সুঁভফল প্রাপ্তির আশার লোকে অপ্রতাক্ষ দেবতার কাষ্ঠময়, মুগ্মায়, 
গ্রস্তরময় প্রতিমাও পুজ| করিয়! থাকে । তুমি ত প্রত্যক্ষ দেবতা 

চক্রমার সাক্ষাৎ মূর্তি লাভ করিয়াছ। তোমার ভাগ্যের পরিসীম 

মাই। এক্ষণে বত্তপূর্ধবক রক্ষা ও ভক্তিভাবে পরিচধ্য। কর।” 

খমদ্রলেখা ও তরলিক ধরাধরি করিয়! শীত, বাত, জাতপ ও বৃষ্টর 

জল ন। লাগে এমন স্থানে, এক শিলার উপরে চন্দ্রাপীড়ের মৃতদেহ 

আনিদা রাখিল। কাদন্বরী নানা! বেশ ভূষায় ভূষিত! হইয়! হর্ষোৎফুল্ল 
ললোচনে প্রিযর়তমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আদিগ়্াছিলেন, এক্ষণে তিনি 

সমস্ত অলঙ্কার ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র মঙ্গলচিক্বম্বরূপ করভুষপ রক্ষা 

করিলেন, নান করিয়া! ধৌত গুচিদুকূল পরিধান করিলেন, অবরপল্লবে 
গ্রশ্থা়লগ তা লরাগ ধুইয! ফেলিলেন। এইরূপে তপস্থিনী বেশ ধারণ 
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করাতে তীহাকে - মুর্তিমতী, শোকের মত দেখাতে লাগিল। বিষসিত 

কুম্ুম, সুগন্ধি চন্দন, সুরভি ধৃপ, যাহা! পূর্বে উপভোগের প্রধান সামগ্রী 
ছিল, তাহ! এক্ষণে দেবার্চনায় নিযুক্ত হইল। এক্ষণে নির্বরবারি দর্পণ, 

_গিরিগুহা গৃহ, লতা সখী, বৃক্ষগণ রক্ষক, তরুশাখা চক্্রাতপ ও কেকারব 

তন্ত্রীবঙ্কার হইল। দুর হইতে আগমন করাতে ও সহস! সেই হঃসহ 

শোকানলে পতিত হওয়াতে কাদঘ্বরীর ক শুদ্ধ হইয়াছিল) তথাপি 
পান ভোজন কিছুই করিলেন না। প্রিয়তমের পাদ অন্কে ধারণ 

করিয়! দিব অতিবাহিত করিলেন। রজনী সমাগত! হইল। একে 

বর্যাকাল, তাহাতে অন্ধকারাবৃত রজনী। চতুর্দিকে মেঘ, মুষলধারে 

বৃষ্টি, ক্ষণে ক্ষণে বজ্রের নির্ঘাত ও মধ্যে মধ্যে বিছাতের হুঃসহ আলোক । 

থগ্ভোতমাল! অন্ধকারাচ্ছন্ন শুরুমগ্ডলীকে আবৃত্ত কগিয়া আরও ভয়ঙ্কর 

করিল। গিরিনির্বরের পত্তনশব্ব--ভেকের কোলাহল ও ময়ুয়ের 
কেকারবে বন আকুল হইল। কিছুই দেখা যায় না। কিছুই কর্ণগোচর 

হয়ন!। কি ভয়ানক সময়! এ সময়ে জনপদবাসী সাংসী পুরুষের 

মনেও ভয়সঞ্চার হয়। কিন্ত কাদদ্বশ্লী সেই অরণ্যে প্রির়তমের মৃত- 

দেহ সম্মুখে রাখিয়া দেই ভর়ঙ্করী বর্ধাবিভাবরী যাপন করিলেন। 
"প্রভাতে অরুণ উদ্দত হুইলে প্রিয়তমের শরীরে দৃিপাত করিয়া 

দনেখিলেন, অঙ্গ প্রতাঙ্গ কিছুমার বিশ্রী হয় নাই? বরং অধিক উজ্জল 

বোধ হইতেছে। তখন আহলাদিত চিত্তে মদলেখাকে কহিলেন, 

'মদলেখে ! দেখ, দেখ! প্রাণেশ্বরের শরীর যেন সঞ্জীব বোধ হইতেছে।” 

ম্দলেখ! নিমেষশুন্ত নয়নে অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, 

ভর্ভদারিকে ! জীবনবিরহে এই দেহ কেবল চেষ্টাশুন্ত ) নতুবা! সেই 

রূপ, সেই লাবণ্য, কিছুমাত্র বৈলক্ষপ্য হয় নাই। কপিল ষ্বে 

শাপবিবরণ বর্ণন করিয়া গেলেন এবং আকাশবানী দ্বার! যাহ বাক 

হইয়াছে, তাহা সত্য, সংশয় নাই। কাদন্ব্গী বআনলিত হলে 
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মহাশ্বেতাকে, তদনস্তর চক্জ্রাপীড়ের সঙ্গিগণকে সেই শরীর দেখাইলেন। 
সঙ্গিগণ বিশ্ময়বিকপিত নয়নে যুবরাজের শ্ররীরশোভ! দেখিতে লাগিল। 
কতাঞলিপুটে কহিল, “দেবি! মুতদেহ অবিকৃত থাকে, ইহা আমর! 

কখনও দেখি নাই! শ্রবণও করি নাই। ইহা অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার, .. 

সন্দেহ নাই। এক্ষণে আপনার প্রভাববলে ও তপস্তার ফলে যুবরাজ 

পুনর্ভাবিত হুইলে সকল্লে চরিতার্থ হই পর দিনও সেইর্প উজ্জ্বল 

শরীরসৌষ্ঠব দেখিয়া আকাশবাণীর কোন অংশে আর সংশয় রছিল না। 
তথন কাদস্বরী কছিলেন,_-মদলেখে ! আশার শেষ পর্যযস্ত এই স্থানে 

কবস্থিতি করিতে হইবে। অত্তএব তুমি বাটী যাও ও এই বিশ্ময়াবছ 
ব্যাপার পিতামাতার কর্ণগোচর কর। তাহার! যাহাতে বিরূপ ন| 
'ভাঁবেন, ছুঃখিত ' না হন এবং এখানে না আইসেন, এরূপ করিও । 

এখানে আসিলে তাহাদিগকে দেখিয়া! শোকাবেগ ধারণ করিতে পারিব 

না। দেই বিষম সময়ে অমঙ্গল ভয়ে আমার নেত্রযুগল হইতে অশ্র্জল 

বহির্গত হয় নাই। এক্ষণে জীবিতনাথের পুনঃপ্রাণ্থি বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ- 

চিত্ত হইয়াও কেন বৃথা! রোদন দ্বারা প্রিয়তমের অমঙ্গল নি 
এই বণিয়া ম্লেখাকে বিদায় করিলেন । | 

"কিছুদিন পরে মদলেখা গণ্ধব্ধনগর হইতে প্রত্যাগতা হইয়। 

কহিল,__ভর্ভৃদার়িকে ! তোমান্ন অভীষ্টপিদ্ধি হইয়াছে । মহারাজ ও মহিষী 
আগ্টোপাস্ত সমুদায় শ্রবণ করিয়া! সন্গেহে কহিলেন, বংদে কাদখরি! 

চজসমীপবর্তিনী রোহিবীর ম্যায় তোমাকে জামাতার পার্ববর্তিনী দেখিব 
ইহ মনে প্রত্যাশ। ছিল না। স্বাভিলষিত ভর্তাকে স্বয়ং বয়গ 

করিয়াছ, তিনি আবার চন্দ্রমার অবতার, শুনিয়া সাতিশয় আনন্দিত 

হইলাম । শাপাবসানে জামাতা জীবিত হইলে, তাহার সহচারিণী. 

তোমাকে দ্নেখিক়। জীবনের সার্থকতা সম্পা্ন করিব। এক্চণে আকাশ” 

বামীর অগ্ুসায়ে ধর্শকর্মের অনুষ্ঠান কর। যাহাতে পরিণামে শ্রেক্কঃ 
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হয়, তাহার উপায় দ্রেখ। মদলেখার মুখে পিতামাতার ৪ 
মধুর বাক্য গুনিয়! কাদঘ্বরীর উদ্বেগ দূর হইল। 

.পক্রমে বর্ধাকাল গত ও শরৎকাল আগত.হইল | মেঘের অপগমে 
'দিত্বগুল যেন প্রসারিত হইল। মার্তও প্রচণ্ড কিরণ দ্বার! গন্কময় পথ 
শুষ্ক করিয়া দিলেন। নদ নদী, সরোবর ও পুফরিণীর কলুষিত সলিল 

নির্মল হইল | মরালকুল নদীর মিকতাময় পুলিনে সুমধুর কলরব 
করিয়া কেলি করিতে লাগিল। গ্রামসীম! কণিশভরাবনমত্র কলমবন- 

বিস্তারে পিঞ্জরবর্ণ হইয়া! উঠিল। যেদিকে নেত্রপাত করা যায়, ধান্যমঞ্জযীর 
শোভা নয়ন ও মনকে পরিতৃপ্ত করে। গুকশারিক1 প্রভৃতি পক্গিশ্গণ 

ধান্তশীষ মুখে করিয়! শ্রেণীবন্ধ হইয়৷ গগনের উপরিভাগে অপূর্ব শোভা 

বিস্তার করিল | বিকদিত কাশকুস্থমে অরণ্যস্থলী ধবলিত হইল | 

ইন্দীবর, কহুলার, শেফালিক! প্রভৃতি নান! কুম্থমের পরিমলযুক্ত ও 

বিশদ-বারিশীকর-সম্পৃক্ত প্রভাতবাযু মন্দ মন্দ সথশারিত হইয়া ক্বীবগণের 
মনে জহলাদ জন্মাইম়া দিল। সম্ধ্যাকাল জ্যোতনাভিরাম হইল। 
কমলধনের শোভা উজ্জল হইল। এই কাল কি রমণীয়! লোকের 

গতায়াতের কোন ক্লেশ থাকে না। অল দেখিলে আহ্লাদ জন্মে 

চন্ত্রোদয়ে রজনীর সাতিশয় শোভা! কয়। নভোমগুল সর্বদ। নির্মল থাকে। 

ভীষণ বর্ধাকালের অগগমে শরৎকালের মনোহর শোভা দেখিয়া, 
কাদস্বরীর ছুঃথভারাক্রাস্ত চিত্তও অনেক সুস্থ হইল। 

“এক! মেঘনাদ আসিয়! কহিল,--দেবি! যুবরাজের বিলম্ব হওয়াতে 

মহারাজ, মহিষী ও মন্ত্রী অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়। অনেক দূত পাঠাইয়া- 

ছেন। আমরা তাছাদ্দিগকে সমুদায় বৃত্বান্ত শ্রবণ করাইয়! বাটা 
যাইতে অনুরোধ করাতে কহিল, আমর! একবার যুবরাজের 

অবিকৃত আকৃতি দেখিতে অভিলাষ করি। এত, দূর আসিয় 

যদি তদবন্থীপন্ন তাহাকে না দেখিয়! যাই, মহায়াজ কি বর্সিবেন, 
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মহিধীকে কি বলিয়া! বুঝাইব। এক্ষণে যাহা কর্তবা, করুন। 
উপস্থিত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে শ্বস্তুরকুলে শোকতাপের পরিসীমা 
থাকিবে না, এই চিন্ত! করিয়া কাদশ্বরী অত্যন্ত বিষগ্র। হইলেন । 
বাম্পাকুল লোচনে ও গদগদ্দ বচনে কহিলেন, “হাঁ, তাহার! অযুক্ত 

কথ! কহে নাই। যে অদ্ভুত অলৌকিক ব্যাপার উপস্থিত, ইহ! স্বচক্ষে 
দেখিলেও প্রত্যয় হয় না। ন1 দেখিয়া মহারাজের নিকটে গির! 

তাহারা কি বলিবে? কি বলিয়াই বা মহি্ষীকে বুঝাইবে? 

ধাহাকে ক্ষণমাত্র অবলোকন করিলে আর বিস্বৃত হইতে পারা যায় 

না, ভূত্যের। তাহার চিরকালীন স্নেহ কিরূপে বিস্বত হইবে? 

শীপ্ব তাহাদিগকে আনয়ন কর। যুবরাজের অবিকৃত শরীরশোভ। 

দেখিয়। তাহাদিগের আগমন-শ্রম সফল হউক । অনন্তর দূতগণ আশ্রমে 

প্রবেশ করিয়! কাদপ্বরীকে প্রণাম করিল ও সঙ্জল নয়নে রাজকুমারের 

'অঙ্গসৌষ্টৰ দেখিতে ল৷গিল। কাদঘ্বরী কহিলেন, তোমর। স্নেহন্থলভ 

শোকাবেগ পরিত্যাগ কর। নিরবধি ছুঃখকেই দুঃখ বলিয়। গণন1 কর! 

উচিত; কিন্ত ইহ! সেরূপ নয়) ইহাতে পরিণামে মঙ্গলের প্রত্যাশ। 

আছে। এই বিম্ময়কর ব্যাপারে শোকের অবনর 'নাই। একপ 'ঘটন! 

কেহ কথনও দেখে নাই, শ্রবণও করে নাই। প্রাণবামু, প্রয়াণ করিলে 

শরীর আবিকৃত থাকে ইহা আশ্চর্যের বিষয়। এক্ষণে তোমর! প্রতিগমন 

কর এবং উৎকষ্টিতচেতা মহারাজকে এইমাত্র বলিও যে, আমরা 

অচ্ছোদসরোবরে যুবরাঞ্কে দেখিয়া আগিতেছি। উপস্থিত ঘটন! 

প্রকাশ করিবার প্রয়োজন লাই। প্রকাশ করিলে মহারাজের কখনও 

বিশ্বাস হইবে না, প্রত্যুত শোকে তাহার প্রাণবিগমের সম্ভাবন! | 

প্দুতেয়া কহিল, দেবি! হয় আমরা না বাই অথব। গিয়! না বলি, 
ইহা হইলে এই ব্যাপান্ন অপ্রকাশিত থাকিতে পারে) কিন্তু ছুই 
অসম্ভব, বৈশম্পায়নের অন্বেধণ করিতে আসি! যুবরাজের বিলম্ব 
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হওয়াতে মহারাজ অতিশয় ব্যাকুল হুইয়া আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন। 
আমর! না যাইলে বিষম অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা । গিয়া তনরবার্থা- 

শ্রবণলালস মহারাজ, মহষী ও শুকনাসের উৎকষ্ঠিত বদন অবলোকন 

করিলে নির্বিকার চিত্তে স্থির থাকিতে পারিব, ইহাও অসস্তব। 

কাদস্বরী কহিলেন, “হ1, অলীক কথায় প্রতৃকে প্রতারণ! করাও পরিচিত 

ব্যক্তির উচিত নয়, তাহ বুঝিয়াছি। কিন্তু গুরুঞ্জনের মনঃপীড়া 

পরিহারের আঅভিপ্রায়ে এরূপ বলিয়াছিলাম। যাহ! হউক, মেঘনাদ ! 

দূতদিগের সমভিব্যাহারে এরূপ একটি বিশ্বস্ত লোক পাঠাই! দাও, 

যে এই সমুদ্দায় ব্যাপার শ্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং বিশেষরূপে 

সমূদায় বিবরণ বলিতে পারিবে ।” মেঘনাদ কহিল,--দেবি! আমলা 

প্রতিজ্ঞ! করিয়াছি, বত দিন যুবরাজ পুনজ্জীবিত ন। হইবেন তাবৎ 

বন্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, বনে বাম করিব) কদাচ পরিত্যাগ করি! 

যাইবন1। সেই ভূত্যই ভূতা, যে উন্নীত হইয়াও অবনত “হয়, যাহার 

সহিত আলাপ করিলেও সমানালাপ করে না, যে প্রশংসিত হুইয়াও 

গর্বিত হয় ন|, ভর্খসিত হইযাও কথ। কহে না, আদিষ্ট না হইয়াও কর্ণ 

করে, করিয়া জল্পনা করে না, কেহ বলিলে ল্িত হয়, বিপদের সময় 

অগ্রে থাকে, দানের সময় পশ্চাতে থাকে, ধন অপেক্ষ! ্েহ মুল্যবান 

মনে করে, গৃহবাঁস অপেক্ষা স্বামিসেবা প্রিপ্নতর বোধ করে, থে সম্পৎ- 

কালের স্তায় বিপৎকালেও প্রভূর সহবাসা হয়। কিন্ত আপনার আজা 

গ্রতিপালন করাও আমাদিগের কর্তব্য কর্ম। এই বলিয়া ত্বরিতকনাম! 

এক বিশ্বস্ত মেবককে ডাকাইয। দুতগণের সমতিব্যাহারে রাজধানীতে 

পাঠাইয়। দিল। 

[এদিকে মহিষী বছ দিবস চন্দ্রাপীড়ের সংবাদ ন! পাইয়। অতিশয় 

উদ্ধিপ্না ছিলেন। একদা উপযাঁচিতক করিতে দেবমনিক়ে সমাগত! 

হইয়াছেন এমন সময়ে, পরিজনের! আসির। কহিল। দেবি! দেবতা 
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বুঝি এত. দিনে প্রসন্ন হইলেন) যুবরাজের সংবাদ আসিয়াছে । পরিজনের 
মুখে এই কথা শুনিয়া মহ্ষীর নয়ন আনন্দবাম্পে পরিপ্লত 

হইল। শাবকভরষ্টা হরিণীর স্তাঁয় চতুর্দিকে চঞ্চল চক্ষু নিক্ষেপ করিয়! 
গাগদ বচনে কহিলেন, কৈ কে আলিয়াছে? এরূপ শুভ সংবাদ কে- 
শুনাইল? বৎস চক্জরাপীড় ত কুশলে আছেন? মনের ওঁৎস্থক্প্রযুক্ত 

এই কথ! বারংবার 'বলিতে বহিতে স্বয়ং বার্ভাবহদিগের নিকটবর্তিনী 

হইলেন। সজ্জলনয়নে কহিলেন, বৎস! শীঘ্র চন্দ্রাগীড়ের কুশল সংবাদ 

বল। আমার অস্তঃকরণ অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে। চন্দ্রাপীড়কে 
তোময়! কোথায় দেখিলে? তিনি কেমন আছেন, শীঘ্র বল। তাহার! 

মহিষীর কাতর়তা দেখিয়!, অত্যন্ত শোঝাকুল হইল এবং প্রণাম-ব্যপদেশে 

নেত্রজল মোচন করিয়া কহিল, আমরী অচ্ছোদসরোবরতীরে যুবরাজকে 

দেখিয়াছি । অন্যান্ত সংবাদ এই ত্বরিতক নিবেদন করিতেছে 

শ্রবণ কক্ুন। 

"মহিযী তাহাদিগের বিষ আকার দেখিয়াই অমঙ্গল সম্ভাবনা 
করিতেছিলেন, তাহাতে আবার ত্বরিতক আর আর সংবাদ নিবেদন 

করিতেছে এই কথ! শুনিয়। বিষ ব্দনে ভূতলে পড়িলেন। ণিরে 

করাধাতপূর্ধক- বিলাপ করিতে করিতে কহিলেন, ত্বপ্নিতক আর 

কি বলিবে? তৌমাদ্বিগের বিষণ বর্ধন, কাতর বচন ও হর্যশৃন্ত 

আগমনেই সকল বাক্ত হইয়াছে । হা বৎস! তোমার কি ঘটিয়াছে! 
কেন ভুমি বাটা আসিলে ন|! শীঘ্র আসিব বলিয়! গেলে, কই তোমার 

সে কখা কোথায় রহিল! কখনও আমার নিকট মিথ্যা কথ! বল নাই, 
এবারে কেন প্রতারণ! করিলে ! তোমার যাত্রার সময় আমাক 

£করণে শঙ্কা হইয়াছিল, বুবি সেই শঙ্কা সত্য হুইল। তোমার সেই 
প্রকল্প সুখ আর দেখিতে পাঁইব না ?. তুমি কি একেবারে পরিত্যাগ 

কঙগির! গেয়াছ? .ব্খম! একবার আসিয়া আমার অঙ্কের ভূষণ হও 
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এবং, 'মধুর . স্বরে মা! বলিয়া! ডাকিয়! কর্ণকুরে অমৃত বর্ষণ কর .এই 
হৃতভাগিনীচর' মা রলিয়! সম্বোধন করে, 'এমন আর কেহ নাই; কমি 
রুনও আমার কথ! উল্লজ্ঘন কর নাই, এক্ষণে আমার কথা গুনিতেছ্ছ না 

শফৈন,? কি জন্য উত্তর দিতেছ না? তুমি এমন বিবেটনা! করিও ন! যে, 
বিলাসবতী চন্জ্রাপীড়ের অস্তগমনেও জীবনধারণ করিবে । . তবরিতকের ঘুখে 

তোমার সংবাদ শুনিতে ভয় হইতেছে | উহ যেন শুনিতে না হয়।” এই 

বলিতে বলিতে মহ্িষা মোহ প্রাপ্ত হইলেন। 

"্বিলাসবতী দেবমন্দিরে মোহ প্রাপ্ত হইন্জ। পড়িয়া ম্সাছেন গুনিয়া, 

মহারাজ অতিশদ্দ চঞ্চল ও ব্যাকুল হইলেন। শুকনাসের সহিত তথার 

উপস্থিত হুইয়। দেখিলেন, কেহ কদলীদল দ্বারা বীজন, কেহ জলসেচন, 

কেহ বা শীতল পাণিতল দ্বার! মহিষীর গাত্র স্পর্শ করিতেছে। ক্রমে 

মছ্ধীর চৈতন্ঠোদয় হইণ এবং মুক্তকণে রোদন করিতে লাগিলেন । 
বাজ! প্রবোধবাক্যে কহিলেন, “দেবি! যদি চন্দ্রাগীড়ের অত্যাহিত 

ঘটিয়া থাকে, রোদন দ্বার তাছার কি প্রতিকার হইবে? বিশেষতঃ 

সমুদায় 'বৃত্তান্ত শ্রবণ করা হয়নাই। অগ্রে বিশেষরূণপে মমুদায় শ্রবণ 
কর! যাউক, পরে যাহা কর্তব্য, কর! যাইবেক । এই বলিয় ত্বরিতককে 

ডাকাইলেন । জিজ্ঞাসিলেন, “ত্বরিতক! চন্জ্রাপীড় কোথার কিরূপ 

আছেন? বাটা আনিবার নিশিত্ত পত্র লিখিয়াছিলাম, কআসিলেন 

না কেন? কি উত্তর দিয়াছেন? ত্বরিতক যুবরাজের বাটা হইতে 

গমন অবধি হবদরবিদারণ পর্যন্ত সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিল। রাজ! 

আর গুনিতে ন। পারি আর্থস্বরে বারণ করিয়া কহিলেন, “ক্ষান্ত হও-. 

ক্ষান্ত হও! আর বলিতে হুইবে না। বাহ! গুনিবার গুনিলাম। হ! 
বল! হদরবিদারণের ক্লেশ তুমিই অস্থভব করিলে। বন্ধুর প্রতি যেরূপে 

প্রণয় প্রকাশ করিতে হর, তাহার দৃষ্টান্ত হই! পৃথিবীর, প্রশংসাপত্র 

হটলে।. ্েহ্প্রকাশের নবীন পথ উদ্ভাবিত করিলে । . তুমি নার্থকজগ্ম. 
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মহাপুরুষ । আমর! পাপিঠ, নির্দিয, নরাধম। ধেন কৌতুকাবহ ই্পন্যালের 

স্কার এই ছর্বিধহ দারুণ . বৃত্তান্ত অবলীলাক্রমে শুনিলাম, কই 

'ফিছুই হুইল না। অরে ভীরু প্রাণ! ব্যাকুল হুইতেছিস্ কেদ? যদি 

স্বয়ং বহিরগতি না হইস্ এবার বলপুর্বক তোকে বহির্গিত করিব। দেবিশৃশি 
প্রস্তত হও, এ সময় কালক্ষেপের সময় নয়। চন্দ্রাপীড় একাকী 

যাইতেছেন, শীঘ্ব তীহার সঙ্গী হইতে হইবে । আর বিলম্ব কর! বিধেয 
নয় । আঃ হতভাগ্য শুকনাস! এখনও বিলম্ব করিতেছ? 'প্রাণ- 

পরিত্যাগের এন্সপ সময় আর কবে পাইবে? এই বেলা চিত প্রস্তুত 

কর। প্রজণিত অনলশ্িখা আলঙ্গন করিয়া তাপিত অঙ্গ শীতল কর! 

যাউক।” ত্বরিতক স্ভয়ে বিনীত বচনে নিবেদন করিল, “মহারাজ! 

আপনি যেরূপ সস্তাবনা ও শঙ্কা করিতেছেন সেরূপ নয়। যুবয়াজের 

শরীর প্রাণবিষুক্ত হুইয়াছে ; কিন্ত অনির্বচনীয় ঘটনাবশতঃ অবিকৃত 

আছে ।+ এইই বলিষ্া আকাশবাণীর সমুদায় বিবরণ, ইন্ত্রাম়ুধের কপিঞজল- 

বূপধারণ ও শাপরুস্তান্ত অবিকল বর্ণন করিল। উহা! শ্রবণ করিয়া 
রাজার শোক বিশ্ক্রসে পরিণত হইল। তখন বিন্মিতনয়নে গুকনাসের 

প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন । 

“স্বয়ং শোকার্ণবে নিম হইযাঁও গুকনাস বৈরধযাবলখনপুবক সাক্ষাৎ 

জ্ঞানরাশির স্তাগ রাজাকে বুঝাইতে লাগিলেন । কহিলেন, মহারাজ ! 

বিচিত্র এই সংসারে প্রকৃতির পরিণাম, জগদীশ্বরের ইচ্ছা, গুভানশুভ 

কর্মের পরিপাক অথব! স্বভাববশতঃ নানাপ্রকার কার্ধ্ের উৎপত্তি হয় 

ও নানাবিধ ঘটন! উপস্থিত্ত হইয়। থাকে। শান্ত্রকারের। এবপ অনেক 

ঘটন। বর্ণনা করিয়াছেন, যাহা যুক্তি ও তর্কশক্তিতে আপাততঃ অলীক- 
রূপে প্রতীয়মান হয়; কিন্তু বস্ততঃ তাহা মিথ্যা নছে। ভূজঙ্গদ্ট 

ও বিষবেগে .অভিভূত্ত বক্কি মন্ত্রপ্রভাবে ভাগনিত ও বিষমুক্ত হয়। 

ধ্যানপ্রভাবে যোগীরা সকল ভৃমণ্ল করহলন্থিত বস্তর ভার দেখিতে 
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পান, এবং যোগপ্রভাবে তীহার! অনেক কাল জীবিত থাঁকেন। ইহার 
প্রমাণ আগম। রামায়ণ, মহাভারত. প্রভৃতি সমুদার পুরাণে অনেক প্রকার 

শাপবৃত্তাস্ত৪ বর্ণিত আছে। নহ্ষ রাজধি অগস্তা খাষির শাপে অঞ্গর 

হইয়াছিলেন। বশিষ্টমূনির পুত্রের শাপে সৌদাস রাক্ষস হয়েন। 
শুক্রাচার্ধ্যের শাপে যযাতির যৌবনাবস্থায় রা উপস্থিত হয়। পিতৃশাপে 

ত্রিশস্কু চগ্ডালকুলে জন্মপরিগ্রহ করেন। অধিক কি জনন-মরণরহছিত 

ভগবান্ নারায়ণও কখন কথন মানবের ওরসে জন্মপরিগ্রহ করিয়া লীল! 

প্রচার করিয়া! থাকেন, কখনও বা জমদগ্রির আত্মজ, কখনও বা রঘুবংশে 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অতএব মন্ুষযালোকে দেবতাদিগের উৎপত্তি 

শলীক বা অসম্ভব নয়। আপনি পূর্বকালীন নৃপগণ অপেক্ষা কোন 

ংশে নুন নহেন। চন্দ্রমাও চক্রপাণি অপেক্ষা সমধিক ক্ষমতাবান 
নহেন। তিনি শাপদোষে মহারাজের ওরসে জন্যাগ্রহণ করিবেন, ইছা 

নিতান্ত আশ্চর্য্য নয়। বিশেষতঃ স্বপ্নবৃত্তান্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে 

আর কিছুই সন্দেহ থাকে না। মহিষীর গে পূর্ণ শখধর প্রবেশ 
করিতেছে আপনি স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন । আমিও স্বপ্নে পুগুনীক দেখিয়া- 

ছিলাম । অযৃতদীধিতির অমূতের প্রভাব ভিন্ন বিন দেহের অবিকার 

কিরপে সম্ভবে? এক্ষণে ধৈধ্য অবলম্বন করুন। শাপও পরিণামে 

আমাদিগের বর হইবে । আমাদের সৌভাগোর পরিসীমা নাই। শাপা- 

বসানে বধুমমেত চন্দ্রাপীড়রূপধানী ভগবান্ চন্দ্রমার মুখচত্ত্র অবলোকন 
করিয়। জীবন সার্থক হইবে । এ সময় অভ্যুদয়ের সময়, শোকতাপের 

সময় নর । এক্ষণে পুণ্যকর্দের অনুষ্ঠান করুন, শীঘ্ব শ্রেরঃ হইবে। কর্ধের 

অসাধ্য কিছুই নাই। 
 পশুকনাদ এত বুঝাইলেন, কিন্ত রাজার শোকাচ্ছনন মনে গ্রবোধেন 

উদয় হইল না । তিনি কহিলেন,--শুকনাস ! তুমি যাহা! বলিলে যুক্কিসিন্ধ 
রটে, আমার মন কিন্তু প্রবোধ মানিতেছে না। আমিই যখন ধৈধ্য সবলখ্বন 



২৩২ কাধন্রী : 

করিতে সমর্থ নহি মহিষী স্ত্রীলোক হইয়া কিরূপে শোঁকাঁবেগ পরিত্যাগ 
করিধেন-4 চল, আমরা তথায় যাই, স্বচক্ষে চন্দ্রাপীড়ের অবিকৃত অঙ্জ- 

পোনা. অবলোকন. করি। তাহা হইলে শোকের কিছু শৈথিল্য হইতে 

পারে.।. মহিষী কহিলেন,_-তবে আর বিলম্ব করা নয়। শীঘ্ব যাইবার 

উদ্চোগ কর! যাউক। এমন সময়ে একজন বৃদ্ধ আসিয়া কহিল,-- দেবি! 

চক্জাপীড় ও বৈশম্পায়নের নিকট হুইতে লোক আসিয়াছে, সংবাদ কি 

জানিবার নিমিত্ত মনোরম! এই মন্দিরের পশ্চাততাগে দণ্ডায়মান! আছেন । 

মনোরমার আগমনবার্তা শ্রবণ করিয়া নরপতি অতিশয় শোকাকুল হইলেন । 

বাপ্পাকুলনয়নে কছিলেন,--দেবি ! তুমি স্বয়ং গিয়! সমুদায় বৃত্তান্ত তাহার 

কর্ণগোচর কর এবং প্রবোৌধবাক্যে বুঝাইয়া বল যে, তিনিও আমাদিগের 

গমভিব্যাহারে তথায় যাইবেন। গমনের সমুদায় আয়োজন হইল। 

রাজ!, মহা, মন্ত্রী, মন্ত্রীপত্বী সকলে চলিলেন । নগরবাসী লোকের, 

কেহ বা নরপতির প্রতি অনুরাগবশতঃ, কেহ ঝ! চন্দত্রাপীড়ের প্রতি স্নেহ- 
প্রযুক্ত, কেহ বা আশ্চর্য্য দেখিবার নিমিত্ত নুসজ্জ হুইয়৷ অনুগমন করিতে 

প্রস্তুত হইল । রাজ! তাহাদিগকে নানা প্রকার বুঝাইয়! ক্ষান্ত করিলেন। 
কেবল পরিচারকের। সঙ্গে চলিল। 

*কির়ৎ দিন পরে গমনবেগে পথ বেন পান করিতে করিতে অচ্ছোদ* 

সরোবরের তীরে উপস্থিত হইলেন । তথ হইতে কাদম্বরী ও মহাশ্েতার 

নিকট অগ্রে সংবাদ পাঠাইয়! পরে আপনার! আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। 

খগুরুঞজনের আগমনে লজ্জিত হুইয়া মহাশ্বেতা বিলাপ করিতে করিতে 

মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। কাদস্বরী শোকে বিহ্বল! হইয়! 
মুচ্ছ্ণাপর্ন! হইলেন । নব কিশলয়ের গ্ভাঁয় কোমল শয্যায় শয়ন করিয়াও 

পুর্বে যাহার নিদ্রা হইত না, তিনি এক্ষণে এক প্রস্তরের উপর পতিত 
হইয়! মহানিদ্রা় অভিভূত হইয়াছেন দেখিয়া, মহিষীর শোকের আর 
পরিসীম। ্লহিল ন!। বারংবার আলিঙ্গন, মুখ চত্বন ও মন্তক আস্রাণ 
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করিয়া! উচচৈঃস্বরে . বিলাপ করিতে . লাগিলেন। রাজা ত্বারণ করিয়া 
কছিলেন, দেবি ! জন্মাস্তরীণ . পুণ্যফলে চন্ত্রানীড়কে পুত্ররূণে প্রাপ্ত 
হইয়াছিলাম বটে ; কিন্তু ইনি দেবমুত্তি, এ সময়ে স্পর্শ কর! উচিত নয়। 

স্পুত্র কলত্রাদির বিরহই যাতনাবহ । আমর! স্বচক্ষে চন্দ্রাগীড়ের আনন? 

জনক মুখচন্দ্র দেখিতে পাইপাম, আর ছুঃখ সন্তাপ কি? বাহার প্রভাবে 

বৎস পুনজ্জীবিত হইবে, ধাছার প্রভাবে পরিণামে শ্রেয়; হইবে, বিনি 

এক্ষণে একমাত্র অবলম্বন, তোমার বধূ দেই গন্ধর্ধরা পপুত্রী শোকে জ্ঞান- 

শূন্তা হইয়াছেন, দেখিতেছ ন1? যাহাতে ইহার ঠৈভন্ঠোদয় হয়.তাহার 

চেষ্ট! পাও। “কই! বধু কোথায়?” বলিয়। রাণী সীন্মে কাদশ্বরীয় 
নিকটে গেলেন এবং ধরিয়া তুলিয়! ক্রোড়ে বসাইলেন। বধূর মুখশশী 
মহিষী যত বার দেখেন ততই নয়নযুগল হইতে অশ্রজণ নির্গত হয়। তখন 
বিলাপ করিয়া কহিলেন, “আহা! মনে করিয়াছিলাম চন্দ্রাপীড়ের বিবাহ 

দিয়া পুপ্রবধূ লইয়া পরম সুখে কাঁলক্ষেপ করিব, কিন্তু জগদীশ্বরের কি 
বিড়ম্বনা, পরম শ্রীতিপাত্র সেই বধূর বৈধবাদশ! ও তপস্থিবেশ দেখিতে 
হইল। 'ছায়। যাহাকে রাঙ্জভবনের অধিকারিণী' করিব ভাবিয়াছিলাম, 

তাহাকে বনবাসিনী ও নিতান্ত ছুঃখিনী দেখিতে হইল।” এই বলিম্া 

বারংবার বধূর মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন। রাণীর অশ্রঞ্জল ও পাণিতল 
স্পর্শে কাদঘবরীর চৈতন্যোদয় হছইল। তখন নয়ন উন্্ীলনপূর্ব্বক লজ্জায় 

অবনতমুখী হইর! একে একে গুরুজনদিগকে প্রণাম করিলেন। বৈধব্য- 
দশ! শীঘ্র দূর হউক বলিয়া সকলে আশীর্বাদ করিলেন। রাজা! মদলেখাকে 

ডাঁকিয়। কহিলেন,স্বৎসে ! তুমি বধূর গিকটে গিয়া কহ যে, আমর! কেবল 

দেখিবার পাত্র, আলপিয়! দেখিলাম | কিন্তু যেরূপ আচার করিতে হয় এবং 

এত দিন যেরূপ নিয়মে ছিলেন আমাদগের আগয়লে, লজ্জায় অনুয়োধে 

যেন তাহার অন্তথ! ন| হুয়। বধু যেন, সর্বদা হংসের নিফটনন্তিনী 
থাকেন! এই বলিয়! সঙ্গিগণ সমভিব্যান্থারে আশ্রমেয় বহির্গিত হইলেন । 



৩ কাগনরী 

“আশ্রমের অনতিদুয়ে এক লতামগ্পে বাণস্থান নিরূপণ করিয়া সমুঘধায় 

বৃপতিগণকে ভাকাইর.. কহিলেন, ত্রাতঃ! পূর্বে স্থির করিয়াছিলাম 

চক্াপীড়ের বিবাহ দিয়! তাহাকে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়] তৃতীর আশ্রমে 

প্রবেশ করিব ং এবং জগ্দীশ্বরের আরাধনায় শেষদশ! অতিবাহিত হইবেশস 

আমার মনোরথ সফল হইল ন| বটে, কিন্তু পুনর্ধবার সংসারে প্রবেশ 

করিতে আম্থ! নাই। তোমরা সহোদ্দরতুল্য ও পরম .সুহাদ্। নগরে 

প্রতিগমন করিয়া সুশৃঙ্খলরূপে রাৰ্য শাসন ও প্রজ! পালন কর। 

আমি পরলোকে পরিত্রাণ পাইবার উপাক্স চিত্ত করি। এই বলিয়! 

সকলকে বিদায় করিলেন এবং তদ্দবধি তপশ্বিবেশে জগদীশ্বরের 

আরাধনার অন্ুরক্ত হইলেন। তরুমুলে হম্মরাবুদ্ধি, হরিণশাবকে স্থুতনেহ 

সংস্থাপনপূর্ধ্বক সন্ত্রীক শুকনাসের সহিত প্রতিদিন চন্দ্রাপীড়ের চন্দ্রমুখ 
দর্শন করিয়! স্থখে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন |৮ 

মহর্ষি জাবাণি এইরূপে কথ! সমাপ্ত করিয়! হাস্লুপূর্ব্বক মুনিকুমার- 

দ্বিগকে কছিলেন,_-দেখ! আমি অন্যমনস্ক হইয়া! তোঁমাদিগের অভিপ্রেত 

উপাখ্যান অপেক্ষাও অধিক বলিলাম । যাহা হউক, ষে মুনিতনয় 

আত্মক্কত অবিনয় জন্য মর্ত্যলোকে গুকনাসের ওরসে জন্মগ্রহণ করিয়!- 

ছিপেন এবং তদনস্তর মহাশ্থেতার শাপে তিধ্যগজাতিতে পতিত হন, তিনি 

এই । এই কথা বলিয়৷ অনলি দ্বারা আমাকে নির্দেশ করিয়। দেখাইয়া 

দিলেন। 

তাহার কথাবসানে জন্মান্তরীণ সমুদার কম্দঘথ আমার স্বতিপথারচ 

এবং পূর্ববজন্মশিরক্ষিত সমুদায় বিদ্যা আমার দিহবাগ্রবর্তিনী হইল। 

ত্থবধি মন্ুষোর ভার জুস্পষ্ট কথ! কহিতে লাগিলাম। বোধ হইল যেন' 

এন্ড দিন নিদ্রিত ছিলাষ, এক্ষণে জাগরিত হইলাম। - কেবল মনুষ্যদেহ 

হইল না, নতুবা! চজ্জাপীড়ের প্রতি সেইরূপ দেহ, মহাশ্খেতার প্রতি 
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সেইরূপ অনুরাগ ও তাহার প্রাপ্তিবিষয়েও নেইরূপ ওংনুকা জন্মিল। 
পক্ষোর্তেন না হওয়াতে কেবল কায়িক চেষ্টা হইল না। পূর্ব পুর্ব 
জন্মের সমুদায় বৃত্তান্ত স্বৃতিপথারঢ় হওয়াতে পিতা, মাত, মহারা 

*্কীরাপাঁড়, যহিষী বিলাদবততী, ব্যস্ত চন্ত্রাপীড় এবং প্রথম সুহৃদ কপিঞজল 

সকলেই, এককালে, আমার সমুংন্থক চিত্তে উপস্থিত হুইলেন। তখন 
আমার অন্তঃকরণ কিরূপ হইল কিছু বলিতে পারি ন'। অনেকক্ষণ 
চিত্ত করিলাম, মনে কত ভাবের উদয় হইতে লাগিল। মহর্ষি আমার 

অবিনয়ের পরিচয় দেওয়াতে তাহার নিকট লজ্জিত হইলাম। লজ্জায় 

অধোন্দন হইয়। বিনয়বচনে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ভগবন্! আপনর 
অন্থুকম্পায় পূর্বন্মবৃত্তান্ত আমার স্থৃতিপথবর্তী হইয়াছে ও সমুদায় 

সুহ্ব্গণকে মনে পড়িয়াছে। কিন্তু উহ! ন্মরণ না হওয়াই ভাল ছিল। 
এক্ষণে বিরহ-ব্দনায় প্রাণ যার। বিশেষতঃ আমার মরণসংবাদ শুনিয়! 

ধাহার ভর বিদীর্ণ হইয়াছিল, সেই চন্দজ্রাপীড়ের অদর্শনে আর প্র1ণ 

ধারণ করিতে পারি না। ঠিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন অগ্গ্রহ" 

পূর্বক .বলিয়৷ দিন। আমি তির্ধাগঞাতি হইয়াছি, তথাপি তার 

সহিত একত্র বাস করিলে আমার কোনও ক্লেশ থাকিবে না। মহ্র্ধি 

আমার প্রতি নেত্রপাতপূর্বক শ্নেহ ও কোপগর্ভ বচনে কহিলেন, 
দুরাত্মন্! যে পঞ্থে পদার্পণ করিয়া তোর এত হূর্দশ। ঘটিয়াছে, আবার 

মেই পথ অবলম্বন করিবার চে! পাইতেছিস? অস্তাপি পক্ষোতেদ 

হয় নাই। অগ্রে গমন করিবার সামর্থ্য হউক পরে তাহার জন্মস্থান 

বলিয়৷ দিব। 

আমি পুনর্ববার জিজ্ঞাস! করিলাম, ভগবন্! কিরূপে আমি দীর্ঘ 
পরমাযু প্রাপ্ত হইব তাহার উপায় বলিয়া! দিন। তিনি কহিলেন, ইহার, 
পয়ে ক্রমে ক্রমে সমুদায় জানিতে পারিবে। | 



উপসংহার 
“কথায় কথার রদ্রনী প্রভাতপ্রায় হইল । পশ্চিমাকা শপ্রান্তে নিশ্র্ত 

চন্রমগুল অমার্জিত রজতদর্পণের মত আকার ধারণ করিল। পুর্ব্ব দিক্ 

ধূপরবর্ণ হইল.। : পরিণত-পন্মপলাশচ্ছবি অরুণ উদ্দিত হটয়া সহত্রকরে 
যাঁমিনীর অদ্ধকারকেশকলাপ সীমন্তবিভক্ত করিয়া সিন্দুররাগ দান 
করিল। পম্পাসরোবরে কলহংসগণ জাগরণস্থচক কলরব করিয়া উঠিল । 

শীতল গ্রভাতদমীরণ তপোবনের তরুপল্লপব কম্পিত করিয়া মন্দ মন্দ 

বৃছিতে লাগিল । দূর্ববাদলের উপর নিশার শিশির যুক্তাকলাপের স্তর 

শোভ! পাইতে লাগিল। মহর্ষি হোমবেলা উপস্থিত দেধিক্প! গাত্রোখান 

করিধেন। মুনিকৃূমারের| এরূপ একাগ্রচিত্ব হুইয়া কথা শুনিতেছিলেন 

এবং শুনিয়া! এরূপ বিশ্ময়াপয় হইয়াছিলেন যে, মহুর্ধিকে প্রণাম না কদিয়াই 

প্রভাতকৃত্য ষণ্পার্দন করিতে. গেলেন । হারীত আমাকে লইয়া! আপন 

পর্ণশালার: রাখি! নির্ঠত হইলেন।. তিনি বহির্গত হইলে আমি চিন্তা 
করিতে লাগিলাম, এক্ষণে কি কর্তবা, যে দেহ প্রাপ্ত হুইযাছ ইহা অতি 

আকিঞ্িংকর, কোনও কর্মের যোগ্য নহে । অনেক স্ুকৃত ন! থাকিলে 

মহুযাদেহ হয় ন!। -ঘাহাতে' আবার সর্ববর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাঙ্ষণকুলে 'জন্স 

লাভ কর! অতি কঠিন কর্ম, বাক্গণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তপন্থিবেশে 
জগদীশখরের আরাধনা ও আপবর্গের উপায় চিন্তা কর! প্রায় কাহাযও 

ভাগ ঘটির! উঠে না। দ্িব্লোকে নিবাসের ত কথাই নাই। আমি 
অই সমুদায় প্রাপ্ত. হইয়াছিলাঁম? কেবল আপন দোষে হারাইয়াছি। 
কোন কালে যে-উদ্ধার গাইব 'তাহারও উপায় দেখিতেছি ন1। জন্মানরীণ 

বান্ধবগণের সহিত পুনর্ধ্বার সাক্ষাৎ হইবার কিছুনা সম্ভাবনা 'দাই। 

এদেছে কোন প্রয়োজন নাই +.-এপপ্রাণ পরিত্যাগ করাই শ্রেকঃ। 
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আঁরাকে এক 'ছুঃখ' হইতে ছুংখাস্তরে নিক্ষিপ্ত করাই বিধাতার সম্পূর্ণ 
' ইচ্ছা! ভাল, বিধাতাঁর অভিপ্রা়ই সফল হউক । 

. এইরূপ চিন্তা করিতোছিলাম এমন সময়ে, হারীত সহান্তব্দনে আমার 

শ্গ্লিকটে আপিয়া মধুর বচনে কহিলেন, 'ভ্রাতঃ! ভগবান্ শ্বেতকেতুয় 

নিকট হইতে তোমার পূর্ববনুত্থং কপিঞ্জল তোমার অন্বেষণে আসিয়া 

ছেন। বাহিরে পিতার সহিত কথা কহিতেছেন | অ+মি আহলাদে 

পুলকিত হুইয়। কহিলাম, কই, তিনি কোথায় ? আমাকে তাহার নিকটে 

লইয়া চল। বলিতে বলিতে কপিঞ্জল আমার নিকটে আমিলেন। 
গগনমার্গে বেগে আগমন করাতে তাহার জটাজাল অবিস্তন্ত হইয়াছে, । 

উত্তরীয়াঞ্চল কটিদেশে বেষ্টন করা আছে। তিনি স্বেদপরিপ্লত 

হুইয়াছেন। তিনি আমাকে দেখিয়া অশ্রবর্ণ করিতে লাগিলেন। 

তাহাকে দেখিয়! আমারও ছুই চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্র নির্গত হইতে লাগিল। 

বলিলাম,সথে কপিঞজল! বহুকাল তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই। 

ইচ্ছ! হইতেছে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়! তাপিত হৃদয় শীতল করি। বলিবা- 

মাত্র তিনি আপন বক্ষঃস্থলে আমাকে তুলির! লইলেন। আমার ছুর্দিশা 

দেবিয়] রোদন করিতে লাগিলেন। আম প্রবোধবাক্যে কহিলাম, 

সথে! তুমি আমার নায় অজ্ঞান নহ। তোমার গম্ভীর প্ররুতি 

কখনও বিচলিত হয় নাই। তোমার মন কখনও চঞ্চল দেখি নাই। 

এক্ষণে চঞ্চল হইতেছে কেন? ধৈর্য অবলশ্বন কর। আসনপরিগ্রছণ 

বার! শ্রান্তি পরিহারপুর্ববক পিতার কুশলবার্তা বল । তিনি কখনও এই 

হতভাগ্যকে কি শ্মরণ করিয়! থাকেন? আমার দারুণ দৈবছূর্বিপাকের 

কথা শুনিয়া কি বলিলেন? বোধ হয় অতিশয় কুপিত হইর! 

থাকিবেন। রঃ | 
কণিঞল মুখ প্রক্ষালনপূর্বাক শ্রান্তি দূর করিলেন এবং আমনে 

উপবেশন করিয়া! কহিলেন, “ভগবান্ কুপলে আছেন এবং দিব্য চক্ষু 



১৩৮ কাদদবরী 

বারা আমাদিগের সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া প্রতিকারের নিমিত্ত এক 
ক্রিয়া আরম্ভ করিয়াছেন । ক্রিয়ার প্রভাবে আমি ঘোটকরূপ পরিত্যাগ 

করিয়! তাহার নিকট উপস্থিত হুইয়াছিলাম। আমাকে বিষণ্ন ও ভীত 
দেখিয়] কহিলেন, বস কপিঞুল! যে ঘটনা উপন্তিত তাহাতে তোমা 

দ্গের কোন দোষ নাই। আমি উহা অগ্রে জানিতে পারিয়াও প্রতি- 

কারের কোন চেষ্টা করি নাই । অতএব আমারই দোষ বলিতে হুইবে। 

এই দেখ, বস পুণুরীকের আয়ুফ্র কর্ম আরম করিয়াছি, ইহা 
লিদ্ধপ্রায়) যত দ্বিম সমাপ্ত না ভয় তুমি এই স্থানে অবস্থিতি কর। 

এই কণার আমার ভয় ভঞ্জন হইল। আমি তখন নির্ভয়্ চিত্তে নিবেদন 

করিলাম, তাত! পুণগুবীক যে স্থানে জন্মগ্রহণ করিক্নাছেন অনথুগ্রহ- 
পূর্বক আমাকে তথায় যাইতে অন্ুমতি করুন। তিনি বলিলেন, বৎস? 

তোমার সখা শুকজাতিতে পতিত হইয়াছেন; এক্ষণে তুমি তাহাকে 

চিনিতে পারিবে না। তাহারও তোমাকে দেখিয়া মিত্র বলিয! 

প্লতাভিজ্ঞা হইবে না। অদ্য প্রাতঃকালে আমাকে ডাকিয়া কহিলেন, 

বস! তোমার সখ! মহুধষি জাবালির আশ্রমে আছেন? পূর্বজন্মের 

সমুদায় বৃত্বাস্ত তাহার স্বৃতিপথবর্তী হইয়াছে; এক্ষণে তোমাকে 

দ্েখিলেই চিনিতে পারিবেন। অতএব তুমি তাহার নিক" যাও। 

যত দিন আরব্ধ কর্ম সমাপ্ত না হয়, তাবৎ তাহাকে জাবালির আশ্রমে 

থাকিতে কহিও। তোমার মাতা লক্ষী দেবীও সেই কর্মে ব্যাপৃতা 

আছেন। তিনিও আশীর্বাদ প্রয়োগপূর্ধক উহাই বলিয়া দিলেন ।* 

কপিঞল, এই কথা বলিয়! ছুঃখিত চিত্তে আমার শিরীষশিখার মত 
সুষ্গুপেলব পন্মল গাত্র স্পর্শ করিতে লাগিলেন । আমিও তীহার 

ঘোটকরূপ ধারণের সমঘ্ব যে যে ক্রেশ হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ করিয়, 
ছুঃখ প্রকাশ করিতে লাঁগিলাম । মধানৃকাল উপস্থিত হলে আহারাছি 

করিয়া 'সথে ।' যাবৎ লেই কর্ম সমাপ্ত না হয় তাবৎ এই স্থানে খাক। 



কাদস্বরী ১৩৪ 

আমিও. সেই কর্মে ব্যাপৃত আছি, শীগ্র তথায় যাইতে হইবে, চলিলাম+ 

বলিয়! কপিগ্রল রিদায় হইলেন। দেঁথতে দেখিতে অস্তীক্ষে বি 
ও ক্রমে অধৃশ্ত হইলেন । 

শর হারীত বন্বপূর্ধক আমার লালন পালন কাঁরতে লাগিলেন । ক্রমে 

বলাধান হুইল এবং পক্ষোত্তেদ হওয়াতে গমন করিবার শক্তি জন্মিগ। 

একদ! মনে অনে চিন্তা করিলাম, এক্ষণে উড়িবার সামর্থ্য হইয়াছে, 

একবার মহাশ্বেতার আশ্রমে যাই। এই স্থির করিয়া উত্তর দিকে 

গমন করিতে লাগিলাম। গমন কর! অভ্যাস ছিল না, সুতরাং 

কিঞ্চিৎ দুর যাইয়াই অতিশয় শ্রান্তি বোধ ও পিপামায় কগ্ঠপোষ হইলু। 
এক সরোবরের সমীপবন্ধী হরিশঘননিবিড় জ্ুনিকুঞ্জে উপবেশন করিয়! 

শ্রাস্তি দূর করিলাম। স্থস্বাহ ফল ভক্ষণ ও সুশীতল জল পান করিয়া 

ক্ষুৎপিপাসা শান্তি হইলে, নিদ্রাকর্ষণ হইতে লাগিল। পক্ষপুটের অন্তরালে 

চঞ্চপুট নিবেশিত কররয়া স্থথে নিদ্র। গেলাম । জাগরিত হইয়া দেখি 

জালে বদ্ধ হইয়াছি। সম্ম্থে এক বিকটাকার ব্যাধ দণ্ডায়মান । 
তাহার ভ্রকুটিকুটিল রক্তবর্ণ চক্ষু, রুহ্গ কর্কশ কেশ, কৃষ্ণ বর্ণ। তাহার 

মুত্তি দেখিয়। কলেবর কম্পিত হইল এবং জীবনে নিরাশ হুইয়! ব্যাধকে 

সম্বোধন করিয়া কছিলাম, ভদ্র! তুমি কে, কিনিমিশ আমাকে 

জালবন্ধ করিলে? যদি আমিষ-লোভে বদ্ধ করিয়া থাক, নিদ্রাবস্থার 

কেন প্রাণ বিনাশ কর নাই? যদি কৌতুকের নিমিত্ত ধরিয়া! থাক, 
কৌতুক নিবৃত হইপ, এক্ষণে জাপ মোচন করিয়া দাও। নিরপরাধে 
কেন আর যন্ত্রণা দিতেছ ? আমার চিত্ত প্রিয়জন দর্শনের নিমিত্ত অত্যন্ত 

উৎকঠিত, আর বিলম্ব সে না। তুমিও প্রানী বটে, বল্লভজনের 

কষদর্পনে মন কিরূপ চঞ্চল হয়, তোমারও জান! থাক! সম্ভব। 

,. কিরাত কহিল, “আমি চণ্ডাল বটে, কিন্তু আদি লোভে তোমাকে 

জাঙ্গবন্ধ কৰি নাই। আফাদিগের শ্বামী পকপদেশের অধিপতি ॥ তাহার 



১৪০ কাদদী 
কিশোরী কন্যা . শুনিয়াছিলেন জাবালি মুনির আশ্রমে এক আশ্চর্যা 
গুকপক্গী আছে। সে মন্ুযোর মত কথা কহিতে পারে। শুনিয়া 

অবধি কৌতুহলাক্রাস্ত হইয়াছিলেন এবং অনেক ব্যক্তিকে ধরিবার 

আদেশ দিয়াছিলেন। অনেক দিন অনুসন্ধানে , ছিলাম । আজি 

স্থযোগক্রমে জালবন্ধ করিয়াছি । এক্ষণে লইয়! গিয়1! তাহাকে প্রদান 

করিব । তিনিই তোমার বন্ধন অথব! মোঁচনের প্রভু” কিরাতের 
কথায় সাতিশয় ' বিষ হইলাম। ভাবিলাম আমি কি হতভাগ্য! 
প্রথমে ছিলাম দ্বিব্যলোকবাসী খবি ; তাহার পর সানান্ত মানব হইলাম 3 

অরশেষে শুকজাতিতে পতিত হ্ইয়! জালবদ্ধ হইলাম ও. চগ্ডালের 

গৃছে যাইতে হুইল । তথায় চগ্ডালবালকের ক্রীড়াসামগ্রী হইব এবং 

ম্নেচ্ছ জাতির অপবিত্র অন্নে এই দেহ পোধিত হইবে। হা মাতঃ! 

কেন আমি গর্ডেই বিলীন হই নাই! হা পিতঃ। আর ক্লেশ সন্থ 

করিতে পারি না! হা বিধাতঃ! তোমার মনে এই ছিল । এই 

বলিয়৷ বিলাপ করিতে লাগিলাম। পুনর্বার বিনয়বচনে কিরাতকে 
কহিলাম, ভ্রাতঃ! আমি জাতিম্মর মুনিকুমীর, কেন চণ্ডালের আলয়ে 

লইয়া গিয়! আমার দেহ অপবিত্র করিবে? ছাড়িয়! দাও, তোমার যথেই 

পুণ্যলাভ হইবে । পুনঃপুনঃ পাদপতনপুরঃসর অনেক অনুনয় করিলাম) 

কিছুতেই তাহার পাষাণময় অস্তঃকরণে দয়! জন্মিল না, সে হান্ত রুরিয়া 

কহিল, “রে মোহান্ব! পরাধীন ব্যক্তিব! কি স্বামীর আদেশ: অবহেলন 

করিতে পারে ?- এই বলিয়া পক্কণাভিমুখে আমাকে লইয়! চলিল । 

» কতক দুর গিয়৷ নিবিড় বংশবনের অন্তরালে কিরাতপলী, দেখিতে 
পাইলাম। সেখানকার পথসকল কক্করমর, চতুপ্দিকে পশুকক্কাল বিক্ষিপ্ত 

রহিক্নাছে। সন্ভচ্ছির পশুরক্তে গৃহাঙ্গন কর্দনাক্র হইয়াছে । কেহ তৈজের 

মত করিয়া বসা মাখিতেছে। কোথাও বা .আমমাংস অগ্রিষগ্ধ হইতেছে, 
এবং তাহ! হইতে ভূরগন্ধ ধূম উদ্গত. হইতেছে।, -কেহ মৃগ্নবন্ধলের »ম্থাগর! 
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প্রস্তত-করিতেছে। কেহ ধনুর্বাণ নির্মাণ. করিতেছে । কেহ বা কূটজাল 
রচন| করিতে শিখিতেছে।: কাহার হস্তে কোদও, কাহার হস্তে 
লৌহদও। সকলেরই আকার ভর়ঙ্কর। ্থুপ্নাপানে সকলের চকু 
জীবাবর্ণ।. কোন স্থানে মৃত হরিণশাবক পতিত রহিয়াছে । কেহ বা 

তীক্ষধার ছুরিকা দ্বার! "মৃগমাংস খণ্ড খণ্ড করিতেছে । পিপ্রর়াসন্ধ 

পক্ষিগণ ক্ষুৎপিপাসায় ব্যাকুল হইয়া চীৎকার করিতেছে । কেহ এক 

বিন্দু বারি দান করিতেছে না। নরকবাসীদিগেরও উদ্বেগকর এইসকল 

ব্যাপার দেখিয়া অনায়াদে বুঝিলাম উহা! চগ্ডালরাজের আধিপত্য। 

উহ্হার আলয় যেন যমালয় বোধ হইল। ফলতঃ তথায় এরূপ একটিও 

লোক দেখিতে পাইলাম না, ধাহার অস্থঃকরণে কিছুমাত্র করুণ! আছে। 
কিরাত চগ্ডালকন্তার হন্তে আমাকে সমর্পণ করিল। কন্তা অতিশগ্ 

সন্তুষ্ট। হইল। চগ্ডালবালকেরা দৌড়ির! গিয়া অর্ধপুফ হূর্গন্ধী লোমশ- 
গোচন্মীবন্ধ এক কাষ্ঠপিঞ্জর উপস্থিত করিল। কন্তা কাষ্ঠের পিঞ্জরে 

আমাকে বদ্ধ করিয়া রাখিল। পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া ভাবিলাম, যদ্দি 
বিনয়পুর্ববক কন্তার নিকট আত্মমোচনের প্রার্থনা করি, তাছা হইলে, 

মনুষ্যের ন্যায় স্ুম্প্ট কথা কহিতে পারি বলিয়া আমায় যে ধরিয়াছে, 

তাহাই সপ্রমাণ কর! হয়। যদি কথন! কহি, তাহা হইলে, শঠত! 

করিয়া কথ! কহিতেছে না ভাবিয়া! অধিক যন্ত্রণা দিতে পারে। যাহ! 

হউক, বিষম সঙ্কটে পড়িলাম। কথা বলিলে কখনও মোচন করিবে না, 

বরং না কহিলে অবজ্ঞা করিয়! ছাড়িয়া দিলেও দিতে পারে । এই স্থির 
করিয়া! মৌনাবলম্বন £করিলাম। কথ! কহাইবার জন্য সকলে চেষ্টা পাইল, 

আমি. কিছুতেই মৌনভঙগ করিলাম না। যখন কেহ আঘাত করে 

কেবল উচ্চৈঃশ্বরে চীৎকার করিয়া উঠি। চগ্ডালকণ| নানাবিধ ফল মূল 

প্রভৃতি খাতন্্ব্য স্বহস্তে আমার সম্মুখে আনিয়া ছিল, আমি খাইলাম ন!। 
পর দিনও. এরূপ আহামসামঘ্রী আনিয়া দিল। আমি ভক্ষণ না করাতে 
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কহিল, পক্ষী ও পশুজাতি ক্ষুধা লাগিলে খায় না, ইছা* অতি অসম্ভব, 

বোধ হয় তুমি জাতিন্মর, ভক্ষ্যাতক্ষ্য বিবেচনা করিতেছ। তুমি পুর্ববজগ্মে 

যে থাক, এক্ষণে পক্ষিজাতি হইয়াছ। চগণ্ডালল্পৃষ্ট বস্ত ভক্ষণ করিলে 
পক্ষিজাতির ছুরদৃষ্ট জন্মে না। বিশেষতঃ আমি বিশুদ্ধ ফল মূল আনয়র্ী 

করিয়াছি, উচ্ছিষ্ট সামগ্রী আনি নাই। নীচজাতিন্পৃষ্ট ফল মূল ভক্ষণ 

কর! কাহারও পক্ষে নিষিদ্ধ নহে। শান্্রকারের! লিখিয়াছেন, পানীয় 

কিছুতেই অপবিত্র হয় না। অতএব তোমার পান ভোজনে 

বাধা কি? 

, চগ্ডালকুমারীর ন্তায়ানুগত বাক্য শুনিয়। বিস্মিত হইলাম এবং 

ফলতক্ষণ ও জলপান দ্বারা ক্ষুংপিপাদা শাস্তি করিলাম; কিন্ত 

কথা কছিলাম না। ক্রমে যৌবন প্রাপ্ত হইলাম । একদা পিঞজরের 

অভান্তরে নিদ্রিত আছি, জাগরিত হইয়া দেখি, পিঞ্জর সুবর্ণময় 

ও পরুণপুর অমরপুর হইয়াছে । চগ্ডালদারিকাকে মহারাজ যেরূপ 

রূপলাবণ্যলম্পন্প দেখিতেছেন এরূপ আমিও দেখিলাম। দেখিয়া 

অতিশগ্ব বিশ্ময় জন্মিল। সমুদায় বুত্বাম্ত জিজ্ঞাসা করিয়! জানিব 

তাবিগ়াছিলাম, ইতিমধ্যে মহারাজের নিকট আনীত হইয়াছি। এ কন্যা 

কে,কিনিমিত্ব চগ্ডালকন্তা বলিয়া পরিচয় দেয়, আমাকেই বাকি নিমিত্ত 

ধরিয়াছে, মহারাজের নিকটেই ৭ কি জন্য আনয়ন করিয়াছে, কিছুমাত্র 
অবগত নছি। 

রাজ! শৃদ্রক, গুকের এই দীর্ঘ উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া শেষ বৃত্তান্ত 
গুনিবার নিমিত্ত অতিশয় কৌতূহলাক্রাস্ত হইলেন। প্রতীহারীকে আজ্ঞা 

দিলেন শীঘ্র নেই চণ্ডালফণ্তাকে লইয়। আইস। প্রতীহারী যে আজা 
বলিয়া কন্তাকে সঙ্গে করিস্বা আনিল। কন্ত। শয়নাগারে প্রবেশ কদিয়! 

 প্রগল্ভ বচনে কহিল, 'ভুবনভূষণ, ফাদন্বরীলোচনাননদ, চন্্ ! শুকের ও 
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খ্সাপনার পূর্ববজপ্বৃত্বান্ত অবগত হইলে। পন্দী অনুরাগাঞ্ধ হইয়া পিতার 

আদেশ উল্লজ্বনপুর্বক মহাশ্বেতার নিকট যাইতেছিল তাহাও গুনিলে। 

আমি এ ছ্রাত্মার জননী লক্ষ্মী । মহষি কালত্রয়দর্শী শ্বেতকেতু দবাচক্ষু দ্বারা 
' উহাকে পুনর্ববার অপথে পদার্পণ করিতে দেখিয়া আমাকে কছিলেন, তুমি 

ভূতলে গমন কর এবং যাবৎ আরন্ধ কর্ম সমাপ্ত ন! হয়, তাবৎ তোমার 

পুত্রকে তথায় আবদ্ধ করিয়া রাখ, এবং যাহাতে অনুতাপ হয় এরূপ 

শিক্ষা দিও। কি জানি যদ্দি কর্মর্দোষে আবার তির্ধযগ্জাতি অপেক্ষাও 
অন্ত কোন নীচ জাতিতে পতিত হয়। হুষ্র্মের অপাধ্য কিছুই নাই। 

আমি মহর্ষির বচনানুদারে উহাকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম। অগ্ কণ্ধ 

'সমাপ্ত হইয়াছে এই নিমিত্ত তোমাদিগের পরস্পর মিলন করিয় দিলাম। 

এক্ষণে জরামরণানিহুঃখসম্কুল এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া! আপন আপন 

অভীষ্ট বস্ত লাভ কর।” এই বলিয়া লক্ষ্মী ভূষণশিঞ্জন করিয়া আকাশমার্থে 

অন্তর্থিতা হইলেন। 

লক্ষ্মীর বাকা শুনিবামাত্র রাজার জন্মাস্তরবৃত্বাত্ত সমুদায় প্মরণ হইল। 

। তখন গন্ধব্বকুমারী কাদস্বরীর বিরহ-বেদন! বাজার হাদয়ে অতিশয় যন্ত্রণ। 

দিতে লাগিল । 

এদিকে সুরূভমাস বসন্তকাল উপস্থিত। সহকারের মুকুলমঞ্জরা 

সধালিত করিয়া! লতাকিশলয়লান্তকারী মলয়ানিল মন্দ মন্দ বছিতে 

লাগিল। কোকিলের কুহুরবে চতুর্দিক ব্যাপ্ত হইল। অশোক, 

কিংগুক, কুরুবক, চদ্পক প্রভৃতি তরুগণ বিকসিত উদ্দাম কুস্মণ্তবক 
বারা দিজ্মগুল আলোকময় করিল। অলিকুল বকুলপুপ্পের গন্ধে অন্ধ 

হইয়া বঙ্কারপূর্ধক তাহার চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। তুরাগ 

'পল্পবিত ও ফলতরে অবনত হইতে জাগিল। কমলবন বিকশিত হইয়। 

সরোবরের শোভা বৃদ্ধি করিল। ক্রেমে মদনমহোত্মবের সময় সমাগত হইলে, 

একদা! কাদশ্বরী সায়াছে লরোবধরে গান করিয়! তষ্তি'ভাবে অনঙদেবের 
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অর্চনা .করিলেন। চন্ত্রীড়ের শরীর ধৌত:ও মার্জিত, করিয়া গাত্রে 

হরিচন্দন লেপন করিছ্া দিলেন) এবং কঠদেশে কুন্মমাল। ' ও রর্ণে 

অশোকত্তবক পরাইর| দিলেন । উত্তম বেশ ভূষায় ভূষিত করিয়া সম্পৃহ 

লোচনে বারংবার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । একে বসম্তকাল; 
তাহাতে নির্জন প্রদেশ। কাদন্বনী উন্নত ও বিক্ৃতচিত্বা হইয়া 

জীবিতভ্রমে .েমন চন্ত্রাগীড়ের মুত দেহ গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন, অমনি 

চন্ত্রাগীড়ও পুনজ্জীবিত হুইয়। উঠিয়া চিরবিরহতূর্বল বাহুদ্বয় কাদশ্বরীর 

কে আবদ্ধ করিলেন। কাদস্বরী ভয়ে কাপিতে লাগিলেন, চন্দ্রাপীড় 

সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “ভীরু! ভয় কি? এই দেখ, আমি 
পুনজ্জীবিত হইয়াছি। আজ শাপাবসান হইয়াছে । এত দিন বিদ্বিশা 
নগন্নীতে শুদ্রক নামে নরপতি ছিলাম, অগ্ত €স শরীর পরিত্যাগ 

করিয়াছি। তোমার প্রিয্ননখী মহাশ্বেতার মনোরথও আজ সফল 

হুইবে। আঙ্জ পুগুরীকও বিগতশাপ হুইয়াছেন।' বলিতে বলিতে 

চন্্রলোক হইতে পুগুরীক নভোমগুলে অবতীর্ণ হইলেন । তাহার গলে মই 

একাবলী মাল! ও বামপার্খে কপিঞ্ল। কাদন্বরী ছুটিয়! গিয়া প্রিম্নসখীকে 
আলিঙ্গন করিয়া! এই প্রিষ্মন সংবাদ শুনাইলেন। এদিকে পুগুরীক 

চন্ত্রাপীড়ের নিকট আপিয়৷ উপস্থিত হইলেন। চন্দ্রাপীড় সমাদরে হস্ত 

ধারণ ও ক গ্রহণপুং্বক মৃছুমধুর বচনে বলিলেন, “থে ! তোমার সৌহা্দ/ 
কখন বিস্মৃত হইতে পারিব না। আমি তোমাকে বৈশম্পাক্গন বলিয়াই 

জান করিব! তোমাকে আমার সহিত মিত্রত| ব্যবহার করিতে হইবে।, 

গন্ধর্বরাজ, চিত্ররথ ও হুংসকে এই শুভ সংবাদ শুনাইবার নিমিত্ত 
কেয়ুরক হেমকুটে গমন করিল। মদলেখা আহ্লাদিত হুইয়। তার়াপীড় 
ও বিলানবতীর নিকটে গিয়া কছিল, আপনাদের সৌভাগ্যবলে যুবয়াজ 

আজি পুনজ্জাবিত হইয়াছেন । রাজা, রানী, শুকনাস ও মনোরম! 
এই বিশ্বপকর গুভ লমাচার শ্রবণে পরম পুঝকিত হইয়া! শীগ্র আশ্রমে 
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উপস্থিভ হঈলেন।.. চন্জ'পীড় জনক জননীকে সমাগত দেখি! বিনীত 

ভাবে প্রগাম করিবার নিমিত্ত মস্তক অবনত করিতেছিলেন, রাজ! অমনি 

ভুজযুগল প্রসারিত করিয়া ধরিলেন। কহিলেন, 'বৎন! জদ্মান্তরীণ 
*সুধ্যফলে তোমাকে পুত্র্ূপে প্রাণ্ত হইয়াছি বটে; কিন্তু ভূমি সাক্ষ'ত 

ভগবান্ চন্দ্রমার মুত্তি। তুমিই সকলের নমস্ত) তোমাকে দেখিয়! আজ 

দেবগণ অপেক্ষাও সৌভাগাশালী হইলাম । আজ জীবন সার্থক ও ধর্ম 
কর্ম সফল হইল।' বিলাসবতী পুনঃপুনঃ মুখচুম্বন ও. শিরোদ্রাণ করিয়া 

সন্পেহে পুত্রকে ক্রোড়ে লইলেন। তাহার কপোলযুগল হইতে আনন্দাঞ্র 

বহিতে লাগিল। অনন্তর চন্দ্রাগীড় গুকনাস ও মনোরমাকে প্রণাম করি: 

লেন। তাহারা যখোচিত স্নেহ প্রকাশপুর্বক যগাবিহিত আশীর্বাদ করিলেন । 

ইনিই বৈশম্পায়নরূপে আপনাদিগের পুত্র হইয়াছিলেন, বলিয়! চন্দ্রাপীড় 

পুগুরীকের পরিচয় দিলেন। পুগুরীক জনক জননীকে ভক্তিভাবে প্রণাম 
করিলেন । এই সময়ে কপিঞ্ল তথায় উপস্থিত হইয়া শুকনাসকে কহিলেন, 

মহর্ষি শ্বেতকেতু আপনাকে বলিয়া পাঠাইলেন, “আমি পুণুরীকের 

লালনপালন করিয়াছি বটে, কিন্ত ইনি তোমার প্রতি সাতিশয় অনুরত্ত। 

অতএব তোমার নিকটেই পাঠাইতেছি। ইহাকে বৈশম্পায়ন বলিয়াই 

জ্ঞান করিও, কদাচ ভিন্ন ভাবিও না। শুকনাস কহিলেন, মহর্ষির 

আদেশ গ্রহণ করিলাম, তিনি যাহা আজ্ঞ! করিতেছেন তাহার অন্তথা 

হষ্টবে না। বৈশম্পার়ন বলিয়াই আমার জ্ঞান হইতেছে। 

এইন্ধপ নান! কথায় রজনী প্রভাত হইল। প্রাত£কালে চিত্রয়খ ও 
হংস, অদির! ও গৌরীর সহিত তথায় আসিয়! উপস্থিত হইলেন । সমুদ্ধায 

গন্ধর্বলোক আহ্লাদে পুলকিত হইয়! আগমন করিল । 

: আৰ কি শুভদিন! কি আনন্দের সময়! লকলের শোক হংখ দুঝ 

হুইল) আপন আপন মনোরথ সম্পন্ন হওয়াতে সকলেই আহলাদের 

পরাকাষ্ঠ! প্রাপ্ত হইলেন। গন্ধর্ধপতির সহিত নরগত়ি 'এবং-হংসের নহি 
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গুকনাসের বৈবাহিক সম্বন্ধ নির্ঘ।রিত হওয়াতে তাহার! ,নব নব.উৎসব ও 

আদোদ অন্থভবু করতে লাগিলেন | কাদস্বরী ও মহাশ্বেতা চিরগ্রার্থিত 

মন্োরথলাভ করিয় সাতিশক্ন আনন্দিত হইলেন। আপন আপন প্রি্নসখীর 

অভিলধিতদিদ্ধি হওয়াতে মদলেখা ও তরলিকার সমুবার ক্লেশ শান্তি হইল 

চিত্ররথ সাদর সম্ভাষণে কহিলেন, “মহারাজ ! নকল মনোরথ সফল 

হুইল। এক্*ণে এই অধীনের তবনে পদ্বার্পণ করিলে চন্ত্রাপীড়কে কাদরী 

প্রদ্ধান ও রাজাদান করিরা চরিতার্থ হই ।” তারাপীড় উত্তর করিলেন, 

গন্ধর্ববরাক্জ ! যেখানে নখ, সেই গৃহ । আমি এই আশ্রমকেই সুখের ধাম, 
ও আপন আলয় বলিয়। স্থির করিয়াছি। প্রতিজ্ঞা করিয়াছি এই স্থানেই 
জীবন যাপন করিব। তুমি বধূসহিত চন্ত্রাপীড়কে আপন আলরে লইয়া 

যাও ও বিবাহমহোত্নব নির্বাহ কর। আমি এই আঁশ্রমেই থাকিলাম। 

চিন্ররনথ ও হুংস জামাতা ও কন্তাকে আপন আপন আলয়ে লইয়! গেলেন 

ও মছাসমারোহে মহামহোতৎ্সব আরস্ত করিলেন। পরিশেষে উভয়েই 

জামাতার প্রতি আপন আপন রাজাভার সমর্পণ করির়! নিশ্চিন্ত হইলেন। 

এইকরূপে চন্দ্রাপীড় ও পুগরীক প্রিক্তমাসমাগমে পরম গ্ুখী হইয়! 

রাজভোগ করেন। একদ| কাদম্বরী বিষগ্রমুখী হইয়া চন্দ্রাপীড়কে 

জিজ্ঞাসা করিলেন, 'নাথ! সকলেই মরিয়া পুন্জীবিত হল; কিন্তু সেই 

পররলেখ। কোথায় গেল জানিতে বামন! হয়। চন্ত্রাপীড় কহিলেন, 

“পরিয়ে! আমি শাপগ্রন্ত হইয়। মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিলে, রোহিণী 
আমার পরিচর্যায় নিমিত্ব পত্রলেখারূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাহাকে 

পুনর্ধার চন্্রলোকে দেখিতে পাইবে । এই বলিয়া তাহার কৌতুহল 
তঞ্জন করিয়া! দ্বিলেন। হেমকুটে কিছুকাল বাঁদ করিয়! আপন রাজধানী 
উজ্জরিনী নগরে গমন করিলেন। তথায় পুণুরীকের প্রতি রাজ্যশাসনের 

তার দিয়া কখন গন্ধর্বলোকে, কণন বা পরমরমণীয়.সেই সেই প্রদেশে 

বান কমির! সুখনভ্োগ করিতে লাগিলেন। 



পৃষ্ঠা 

১। 

ন্ 

| 

পরিশিষ্ট 

বিদিশ! নগরী-_-মআধুনিক নাম ভিলস!। ইছা! বেত্রবতী নদীক্ষ 

কুলে অবস্থিত। 

তীষণরমণীয়।--প্রভীহারী স্ত্রীলোক, স্ুতরাং রঙ্গণীয়! ; এবং অন্তর" 

ধারিণী বলিয়। ভীষণ । 

বেত্রলতাবতী--প্রতীহারীর হস্তে বেত্র থাকে। 
প্রতীহারী--যে প্রবেশদ্বার রক্ষা করে এবং দর্শনার্থাকে ভিতরে 

লইয়! পরিচয় দিয়া দেয়। 

দক্ষিণাপথ--দাক্ষিণাতা প্রদেশ ৷ খিদ্ধ্য পর্বতের দক্ষিণ প্রদেশ। 

কুটিম_-মেঝে। 

কুবলয়-..পল্ম। 

বেণুযষ্টি--বংশযষ্তি । 

কাকপক্ষধারী-_মস্তকের দুই দিকে কানের পাশে কাকপক্ষের মত 

করিয়া! বিরচিত লন্বিত কেশগুচ্ছকে কাক- 

পক্ষ বলে । বালকের কেশ এই্রূপে রচন! 

করা হয়। নম্ৃতরাং কাকপক্ষধারী বলিলে 

কিশোর বস্ক বুঝিতে হবে । 

কঞ%চক--কীচুলি। 

অংগুঁক--কাপড়। অংগ অর্থাৎ আশে রচিত বলিয়া । 

লোচনগ্রাহিনী--লোচন ঘার! গ্রহণযোগ্য ॥ অর্থাৎ দশনরম্য! | 
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অশরীরীর মত স্পর্শবর্জিতা_-অশরীরীকে যেমন কের্ছ কখনো 

স্পর্শ করে না, এই নবযৌবনাও সেইরূপ 

অস্পষ্ট । 

কলা-__চৌফটি প্রকারের বিগ্কা। নৃত্য গীত বাগ্য. নাট্য আলেখা 
পুস্তকরচন ইত্যাদি । 

তাম্বলকরক্ষবাহিনী-_পাঁনের বাট! ব| ডিবেষে বহন ক:রয়! বেড়ায় । 

কুঙ্কুম-_-জাফরান। 

বারবিলামিনীগণ- পূর্বে রাজসভায় ইহার! সেবায় নিযুক্ত থাকিত। 
অল্পলোকের...গমনাগমনে..জনাকীর্ণ--অল্ল লোকই বারংবার 

এদিক ওদিক সত্বর গমনাগমন করাতে 

মন হইতে লাগিল বছ ব্যক্তি যাতায়াত 

করিতেছে । 

জলদ্রোণী--জলের গামল। বা টব। 

রজনী:.ঢালিয়! দিল--পরিচারিক1 রজনীর সঙ্গে, 'রজতকলন পূর্ণ 
চন্দ্রমগুলের সঙ্গে ও তীর্থসলিল জ্যোতন্গার 

সঙ্গে তুলিত হুইয়াছে। 

সর্পনিম্মোক-_লাপের খোলস। 

জাতিপ্মর- যাহার জন্মদন্মাস্তরের ঘটন! ম্মরণ থাকে। 

রখ 

অগন্তা--ইনি প্রথম দাক্ষিণাত্যে আধা সভাতা এপচার করেন। 

ইনি বিদ্ধাপকত অতিক্রম করিয়! দক্ষিণে 

গিরাছিলেন ; সেই ঘটনা! আশ্রয় করিয়। 

পৌন্লাণিক কাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছে যে 

অগন্ত্য বিদ্ক্কে অবনত করিয়া রা 

গি্াছেন। 
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৭। ঞহাবাল-_আল। 
,... কলমমঞ্জরী--কলম ধান্তের কণিশ বা শীষ। 
৮। পিচ্ছ-_পুচ্ছ। 

শালিবল্পরী--শালি ধান্তের মঞ্জরী। 

৯। অঞ্জনশিলা-_রসাগ্ন ব! সুরমা । 

ভৈরব--শিব । 

কালাস্তক--যম। 

১*। আকুটিলাগ্র-যাহার অগ্রভাগ ঈষৎ কুঞ্চিত। 

শবর--জাতিবিশেষ। ব্যাধ। 

১২। অসমগ্রোদিত-_-অল্প সঞ্জাত। 

কঠশোষ-_কগ শু হওয়া। 

১৩। জলদেনতানুপুবরবানুকারী কলরব-__-কলহংলের কলরব দূর হইতে 
অস্পষ্ট শোন! যাইতেছিল ; মনে হইতেছিল 

যেন জলদেবতার চরণনুপুরের গুঞ্জন শোন! 

র যাইতেছে। 

₹শ-_-কিরণ। 

১৪। ভগ্মত্রিপুণ্ডক--ভম্ম দ্বারা অঙ্কিত অর্দ5ন্ত্রাকার চিহন। 

আধাঢদণ্ড-_সন্ন্যাসীর লাঠি। 

কৃষ্ণাজিন__কৃষ্ণসার মগের অঙ্জিন বা চর্ম্ম। 

এলা--এলাচ। 

৯৫। মুগকদন্ব__মুগসমূহ। 

নীবার-__তৃণধান্ত । 

ব্রিবলী-_কুঞ্চিত গাত্রচর্থে তিনটি ভাজ । 

১৩। করভ-_হম্তিশাবক । 
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বুক-ব্যান্র। 

ঘটীবস্ত্র--কৃপের জল তুলিবার যন্ত্র। ইহাতে ছুইটি চামড়ার থলি 

পর্যায়ক্রমে একটি চক্রের আশ্রয়ে ক্রমাগত 

উঠানাম। করিয়া জল উঠায়। 

উৎসঙ্গে_-কোলে। 

পুগুরীক--পদ্ম । 

উপচয়--বুদ্ধি। 

জুত্তিকা_-হাই । 
প্রদোষ-_সন্ধা। | 

দক্ষিণ লোচন স্পনিত হও পুরুষের পক্ষে শুভদায়ক। 

গর্ভদোহদ-_-গরভ অবস্থার ইচ্ছা । 

মাতৃকাগণ-_ছুর্গ। প্রভৃতি বোড়ণনাতৃকা । 

প্রমবপরিক্ষামপা ধুমৃন্তি-_প্রব হেতু ক্ূুণ ও পাওু হইয়াছে মুন্তি 
যাহার। 

বাস্তবিদ্য।--ইঞ্জিনিয়ারিং। 

যন্্ুচ্ছেস্য পুস্তক বন্ধন কর্ধ--বই বাধ! একটি বিশিষ্ট কল! বলির! 

তৎকালে পরিগণিত ছিল। 

আবুধবিদ্ত।--অন্ত্রবিদ্া | 

বল্পা-স্লাগাম । 

উচ্চৈঃশ্রবা--দীর্ঘ কর্ণ আছে বলিয়া এই নাম। ইন্দ্রের অশ্ব । 

বন্দিগণ--রাজদরবারে যাহার! রাজার বন্ধন! পাঠ করে। 

স্কৃত সকল কাবো এইরূপ সমারোহযাত্র! দর্শনের বর্ণনা আছে। 

এবং সকল বর্ণনাগুলিই প্রায় একরূপ। 

ইঞ্জাযুধ--ইজাধন্ ) রামধনু। 



1 

ঙ। 

৩। 

4৩ | 

ত্গ। 

৫৮1 

পর্গিশিষ্ট € 

মঙ্গললাত্ৰাঞ্জলি-_-লাছ অর্থাৎ খইবৃষ্টি মঙ্গলহচক বণিক! বিশ্বাস | 

শ্বেতধীপ-_যুরোপ। বাণভটের সময়ে এদেশে যুরোপীদিগের 

অসভ্তাব ছিল ন!। 

মন্দুরা-_আন্তাবল। 

পুরস্ত্রী__অস্তঃপুরিক|। 

নিষপ্র--উপবিষ্ট। 

কঞ্চকী--মস্তঃপুররক্ষক ক্লীব, অথবা গুণবান বুদ্ধ ব্রাহ্মণ, যাহারা 

অস্তঃপুরের সেবায় নিযুক্ত থাকে । 

খড়গিহস্ত হই উঠে--অতি ক্ুদ্ধ হয়। 

দবাকরের কিরণ ্ফর্টিক মণিতে যেরূপ মুৎপিণ্ডে কি সেইন্প 
প্রতিফলিত হইতে পারে--এই বাক্য ভবভূতি-বিকচিত উত্তর- 

চরিত হুইতে গৃহীত। মুল কাদঘ্বরীতে 

উহ! নাই। 

বৈদপ্কা-রদিকতা; পটুতা ) পাগিত্য। 

ঘনঘট।--মেঘনজ্জা | 

কিন্নর -জাতিবিশেষ! ইহার! সঙ্গীতে অত্যন্ত দক্ষ বলিয়া প্রপিদ্ধি 

অ(ছে। ইহাদের দেহ মন্ুবাবৎ,মুখ অশ্খের । 

পধ্যাণ--জিন। 

তীরপ্ররূঢ়--তীরে সঞ্জাত। 

শ্রুতিগুতগ--কর্ণতৃপ্তিদার়ক। র্ 

পাণুপতত্রত-_ঘাদশীতে একাছার, ত্রয়োদশীতে অযাচিত আহার, 

চতুর্দশীতে নক্তাহার ও তৎপরদিবস 

উপবাস ছার! এই ব্রত করিতে হয়। 

নির্শমা--মমতা বা আলকিশৃস্ত! | 
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ভিক্ষাকপাপ--ভিক্ষ। করিবার পাত্র । ভিক্ষাভাঞঙ্জন।, 

কিঞিং-লোহিভদধ্য-লোচন--বে চক্ষু মধ্যতাগ ঈবৎ লি 

তাভ হইয়াছে। ” 

কিম্পুরুষবর্ষ__হিদাণয় ও হেনকুটের মধ্যবর্তী প্রদেশ। কুবে' 
এই প্রদেশের অধীশ্বর ছিলেন । 

ধর্মের যৌবনদশা!--বৌবনে মানুষ যেমন সক্ষম ও তৎপর হয় 

তাহাতে ধর্ম তেমনি বলবান। 

সর্ধবিগ্ঠার স্বয়ঘ্ধরপতি-__সর্ববিগ্ঠ| স্বয়ং তাহাকে ইচ্ছা করি 

স্বামী বলিয়। স্বীকার করিয়! লইয়াছে। 

আমুকুলিত--ইঈষৎ নিমীলিত। ৃ 

শবল বর্ণ_কর্বাল বর্ণ) নান! বর্ণযুক্ত। অর্থাৎ চক্ষুতারৰ 
চঞ্চল হইয়া দ্রুত সঞ্চরণ করিতেছিণ 

তাহতে চক্ষু কথনে কন্ক কথনো শ্বেঃ 

কথনে! লোহিতবর্ণ প্রকাশ করিতেছিল। 

অক্ষমাল|--অপমাল|। 

ভর্ভদারিকে--প্রভুকন্তা । (সম্বোধন পদ ) 

একাবলী মাল!__-একনরী মাল; একনর হার। 

ছুনিমিস্ত--হূর্লক্ষণ | 

প্রাগার়াম-নাসিকারদ্ষে নিশ্বাস গ্রহণ, ধারণ ও ত্যাগকে প্রাণা- 

য়াম বলে। যোগের প্রক্রিয়া! বিশেষ । 

অশিক্ষিতপূর্ব পূর্বে শিক্ষা প্রাপ্ত ন1 হইয়াও। 
তরঙ্গাকুল ভীষণ সাগর পার--বাণভট্টরের সময়েও সমুদ্রধাত্র! 

নিষিদ্ধ হয় নাই বোধ হয়। ভারতবস়্্গণ 
তখনে! সাগরপারে যাতায়াত করিত। 



পিপি .. ণ 

অনুমইণকে'"***ব্যামোহ মাত্র--বাণভট্র সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধ 
যুক্তি অতি সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন। 

রুকু প্রমদ্বর।--মহা ভারত দেখ। 

পরীক্ষিৎ__মহাভারত দেখ । 

এক শিক্ষকের নিকট নুতাগীত বাগ্ধ ও বিদ্যা শিখিত'ম--প্রাচীন 

ভারতবর্ষে কন্ঠাদিগের এই সকল কল! 

অবশ্তশিক্ষণীয় ছিল। এই সকল না 

শিখিলে £কহু ভঙ্রলমাজের যোগা বলিয়।, 

বিবেচিত হইত না। 

অকারণ মিত্র-বিন' প্রয়োজনে যাহার সছিত সথ্য হয়। 

এই পৃষ্ঠাক্গ গন্ধবর্বপুরীর সৌন্দর্য্য ও প্ীশর্ষ্যের একশেষ বর্ণনা করা 

হইয়াছে। 

এইব্রপ কবিপ্রদিদ্ধি আছে যে বকুলবুক্ষে কোনে! কামিনী মুখে 

মস্ত ভরিয়া কুগকুচ। করিয়। না দিলে বকুল 

প্রস্কুটিত হন না এবং অশোকতরুগাত্রে 
কামিনীর পদাধাত না জাগিলে অশোক 

বিকশিত হয় না। 

গৃহবলভিক1--ছাদের আলসে। চিলের ছাদ । গেট। 

গদ্ধর্ব--( গ- গান + ধর্ম, নিপাতন-সিদ্ধ ) গানই যাহাদের ধর্। 

ইছার! অত্যন্ত সুশ্রী বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। 

ইঞছাদের বাসস্থান তৈলাসের সল্লিকট। 

অন্থমানে পর্বতীর় জাতি বণিয়া বোধ 

হয়। এ প্রদেশের লোক বাম্তবিকই 

সুন্দর ও সুগারক 1. 
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পৃষ্ঠা 
৮১। প্রস্থদেশ-_- পর্বতের উপরিস্থ সমতল ভূমি ) সানুর্দিশ | 

৮২ | শশিপা$ছত্র-_যে ছত্র শশীর স্তার পাওুর বর্ণ। 

৮৩। নিশ্বাসমারুতহরণীয়-_-নিশ্বাসের বাতাসে যে কাপড় উড়াইনা 

ফেলা যায় 

৮৭। পাণুপতব্রত-_দ্বাদশীতে একাহার়,ত্রয়োদশীতে অযাচিত আহার 
| চতুর্দশীতে রাত্রিকালে আহার ও তৎপর 

দিন নিরাহারে এই ব্রত করিতে হয়। 

জিন-বুদ্ধমত-প্রনর্তক মুনি । 

 স্গদ্ধাবার__শিবির ; সেনানিবেশ। 

৮৯। মন্দুরা--আসন্তাবল । 

১*৩। তত্তীষ্ধ আশ্র--বানপ্রস্থ। জীবনে চারি আশ্রম-__বঙ্গচা 

গাহ্স্থা, বানপ্রস্থ, স্্যাস। 

১০৪। দেব পিতৃ খধি খণ-__যজ্ঞ দ্বার! দেবঞ্চণ, সন্তান উৎপাদন দার] 

পিতৃখণ ও বেদাধ্যয়ন দ্বারা খধিধণ হরে 

মুক্ত হইতে হয় । 

১০৭1 পশ্চিমর্দিগ ভাগে দিবসের চিতানল জ্বলিয়া উঠিল-_ 

তুলনীর রবীন্দ্রনাথ-_ 
“এ হথ। জলে সন্ধ্যার কূলে 
দিনের চিত”, ;--নিরুদেশ যাল্রা | 

১১২। বর্ণন্ধাকুচ্চ ক--রং লাগাইবার তুলি। 

১১৩। তির্যাকল্পাতি--পণ্ড ব পক্ষীঙ্জাতি। . 

৯১৬। জীবস্রীবকমিথুন--চকোরদম্পতি। দীর্ঘজীবী বলিয়! এই নাম 
১২৭। উুপযাচিতক--দেবতার ঢিনকট মানত । 

1১৩১ । আগম _বেদাছি শান্ত । 
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৮ । প্র্চাভিজ্ঞ।-.এই সৈই বলিয়া জ্ঞান । 

38২ । স5গালদারিক--চণ্ডালকন্ত | 

৩ ।" লতাকিশলয়লান্তকারী-_যে লতাকিশলয়কে নাঢায়। 

৬ রোহিণী--নক্ষত্রবিশ্ষের নাম। ইনিই চন্জের প্রিয়তমা পত্ী 
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